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Jegyzőkönyv 

 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. március 1-i Sóskút Község Képviselő-testületével közös testületi üléséről 

  

  

Helye: Sóskút tanácsterme 

  

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint 

  

Pusztazámor község részéről jelen vannak:          
                                                

Békési Géza              alpolgármester 

                                               Garainé Kiss Gabriella képviselő 

Hornyák András   képviselő 

                                               Orosz Béla    képviselő 

                                               Oláh Gábor                             képviselő 

 

Távolmaradók:          Pátrovics Benedek            polgármester 

Holinszkiné Bachoffer Kára képviselő 

 

Tanácskozási joggal               

jelen van:                               Dr. Kosztyi Emma   jegyző 

  

Sóskút község részéről jelen vannak:  

König Ferenc    polgármester  

Csernyák Péter   alpolgármester  

Bereczkiné Ulehla Anna  képviselő 

Chrenkó Edina   képviselő 

Kuzselné Schóber Ágnes  képviselő 

Mátrai Miklósné   képviselő 

Dr. Vezsenyi Magdolna  képviselő 

dr. Újházi Miklós   jegyző 

  

 

 

 

König Ferenc Sóskút polgármester: 

Üdvözölte a megjelenteket és megállapította, hogy a Képviselő-testület teljes létszámban jelen 

van, az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Csernyák Pétert kérte fel. A 

napirendi pontokat az alábbi kiegészítésekkel és módosításokkal a Képviselő-testület 

egyhangúlag elfogadta. 

  

Békési Géza alpolgármester: 

Megállapítja, hogy a pusztazámori Képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5, az ülés 

határozatképes, azt megnyitja. 
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1. napirendi pont:  
 

Az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár 2011 évi költségvetése. 

A napirendi pont a sóskúti képviselő-testülettel együttesen került megtárgyalásra. 

  

 

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, ami a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. 

  

König Ferenc Sóskút polgármester:  

Elmondja, hogy szűkös az idei költségvetés, várja a képviselők kérdéseit.  

 

Garainé Kiss Gabriella képviselő: 

Elmondja, hogy volt iskolai megbeszélés, aminek alapján kiderült, hogy Pusztazámoron a 

mostani 3. osztály befejezi az iskolaotthonos képzést, az utána következő évfolyamok 2. 

osztály végén befejezi az iskolaotthont. 

Több szülőnek ez nem volt ilyen világos. Sajnos többféleképpen emlékeznek, hogy melyik 

osztály fejezi be harmadikban és melyik másodikban.  

Javasolja, hogy foglalják határozatba, hogy a Pusztazámori Tagintézményben az 

iskolaotthonos oktatás 2011/2012. tanévtől kezdődően a 2. osztály végéig tart. 

 

König Ferenc polgármester: 

Behozatja a 2010. évi jegyzőkönyvet és beolvassa a vonatkozó részt. 

Ismerteti, hogy a jegyzőkönyvben is az szerepel, hogy 2010/2011. tanévben lévő osztály az 

utolsó, amely 3 éves iskolaotthonos képzést kap. Az utána jövő évfolyamok, vagyis 2011. év 

szeptemberétől 2 éves iskolaotthonos képzést kapnak. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Elmondja, hogy Pátrovics Benedek polgármester azzal indította el, hogy Pusztazámoron 8 fő 

pedagógus szükséges, mivel 12 fős osztály megy el negyedikből és reményeik szerint 24 fő 

elsős jön helyettük. A tagintézmény-vezető tájékoztatása szerint a két iskolaotthonos osztályra 

szükséges 4 pedagógus, a második, harmadik és negyedik osztályba és a várható napközis 

jelentkezések miatt – amely várható 40 fő lesz – ismét szükséges két napközis nevelő. 

 

Garainé Kiss Gabriella képviselő: 

Jelenleg 7 fő pedagógus tanít Pusztazámoron, szeptembertől szükség van plusz 1 fő 

pedagógus felvételére. 

 

König Ferenc Sóskút polgármester: 

Elmondja, hogy erre anyagi lehetőség nincs, de ha Pusztazámor ezt kifizeti, akkor legyen. 

 

dr. Kosztyi Emma Pusztazámor jegyzője: 

Ismerteti, hogy Pátrovics Benedek felhatalmazta a pusztazámori Képviselő-testületet, hogy 

vállalja 2011. augusztus 15-től, 2011. december 31-ig 1 fő pedagógus bér- és 

járulékköltségeinek viselését. 

 

dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője: 

Elmondja, hogy ez is egy lehetőség, de teljes tanévben kell gondolkodni.  

Javasolja, hogy a Munkaügyi Központból kérjenek ki egy tanárt erre a feladatra, így 

Pusztazámornak egy tanévre a bér és járulékok kb. 30%-át kell csak fedeznie. 
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Bereczkiné Ulehla Anna sóskúti képviselő: 

Megkérdezi, hogy mi van akkor, ha Pusztazámoron 24 fő, Sóskúton 33 fő indul első 

osztályban. A normatíva szerint minimum 17 fő szükséges 1 osztály elindításához. 

 

König Ferenc Sóskút polgármestere: 

Elmondja, hogy jelenleg várólistán van 12-16 fő biatorbágyi első osztályos tanuló. Másrészt a 

beiratkozáskor meglátják, hogy alakulnak a létszámok és ha úgy alakul, hogy 28 fő marad 

Sóskúton, akkor a nevelők feladata elősegíteni, hogy az az 5 fő átmenjen Pusztazámorra, hogy 

kiegyensúlyozott osztályok indulhassanak. 

Javasolja, hogy tegyenek együttműködési javaslatot, hogy Biatorbágy Önkormányzata is 

fizessen a tanulói után a sóskúti iskolának. 

Elmondja, hogy ha Sóskúton nem indul 2 első osztály, akkor meg van oldva Pusztazámoron a 

plusz pedagógus.  Várják meg a beiratkozásokat, amikor már látják, hogy hány első 

osztályosra számíthatnak. 

 

dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője: 

Javasolja a költségvetést a kiküldött anyag szerint elfogadni, valamint hogy hozzanak 

határozatot arról, hogy szeptembertől keressen az intézményvezető a pusztazámori 

tagintézménybe 1 fő pedagógust a Munkaügyi Központtal együttműködve. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Megszavaztatja az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola 2011. évi költségvetését. 

  

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

8/2011. (03.01.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Az Andreetti Károly Általános és Művészeti közös fenntartású iskola 2011. évi 

költségvetése 

Sóskút Község és Pusztazámor Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete jelen 

határozat melléklete szerint jóváhagyja a Sóskúti Andreetti Károly Általános és 

Művészeti Iskola 2011. évi költségvetését. 

  

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

  

 

Békési Géza alpolgármester: 

Megszavaztatja a plusz pedagógust, valamint az iskolaotthonos oktatás időtartamát. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

9/2011. (03.01.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Iskolaotthonos oktatás időtartama 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Andreetti Károly Általános Művészeti Iskola és Könyvtár Pusztazámori 

Tagintézményében az iskolaotthonos oktatás 2011/2012. tanévtől kezdődően a 2. osztály 

végéig tart. 
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Pusztazámor Község Önkormányzata úgy dönt, hogy amennyiben szükséges 2011. 

augusztus 15-től, 2011. december 31-ig vállalja a plusz pedagógus személyi juttatásainak 

költségeit, vagy ha találnak a Munkaügyi Központtal együttműködve pedagógust, annak 

1 tanévre eső bér és munkaadói járulék terheit. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

 

 

2. napirendi pont 

 

2011. évi költségvetés módosítása 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a Patak pályázaton nyert Pusztazámor Önkormányzata 67.952.160 millió 

forintot, amelyhez a vállalt 10 %-os önrészt az önkormányzatnak biztosítania kell. A 

támogatási szerződés megkötéséhez a szükséges módosításokat a 2011. évi költségvetésben át 

kell vezetni, vagyis módosítani szükséges. 

Javasolja, hogy belső átcsoportosítással biztosítsák a pályázati önrészt, mégpedig a GKSZ 

övezetben megvalósítandó nyomásfokozó megépítéséhez betervezett 40 millió forint 

átcsoportosításával. 

 

Békési Géza alpolgármester: 

Megszavaztatja a Jegyző Asszony által elmondottak szerint az önkormányzat 2011. évi 

költségvetési rendelet módosításának elfogadását. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának 5/2011. (III.02.) számú rendelete az 

önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.21.) számú rendeletének 

módosításáról  

Rendelet mellékelve. 

 

 

Több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést Békési Géza alpolgármester 

berekesztette 19:50-kor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kosztyi Emma                                                                      Békési Géza 

                      jegyző                                                                               alpolgármester 


