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                         Jegyzőkönyv 

Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat képviselőtestületének 

2006. február 15-i rendkívüli üléséről 

/Pusztazámor és Sóskút Önkormányzatok közös testületi ülése/ 

 

 

 

Helye: Sóskút tanácsterme 

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint 

 

Pusztazámor község részéről jelen vannak:  

    Pátrovics Benedek   polgármester, 

    Hornyák András  képviselő 

    Konrád Emil   képviselő 

    Madari András,  képviselő 

    Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő 

    Orosz Béla   képviselő 

 

Távolmaradók:  Békési Géza   alpolgármester 

    Nyitray András  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 

Chrenkó Gábor   képviselő  

Mátrai Miklósné   képviselő  

Mihalicza Simonné   képviselő  

Szimandl Zoltán   képviselő  

Pataki Imre    képviselő  

Zbiskó Sándorné   képviselő  

dr. Újházi Miklós   jegyző 

 valamint 7 fő hallgatóság 

(A Képviselő-testület tagjai közül - a vagyonnyilatkozat benyújtásának elmaradása miatt -  

egy képviselő az ülésen a jogait nem gyakorolhatja.) 

 

König Ferenc polgármester: 

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

van, az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Szimandl Zoltánt kérte fel. A 

napirendi pontokat az alábbi kiegészítésekkel és módosításokkal a Képviselő-testület 

egyhangúlag elfogadta. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Szintén üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a pusztazámori képviselő-testület 8 

tagjából jelen van 6, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
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1. napirendi pont: 

 

Az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár 2006 évi 

költségvetése. 

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

 

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

képezi. 

 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Elmondja, hogy az iskola költségvetésének a bevételi részét megkapták, de még mindig nem 

tartalmazza a létszámokat: konkrétan mennyi gyermek jár összesen az intézménybe és ezek 

közül  mennyi gyermek jár át Pusztazámorról. 

 

dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője: 

266 gyerek jár az iskolába, ebből 40 pusztazámori. A művészeti oktatásban nincs 

pusztazámori gyerek, tavaly sem volt. Nyugodtan jöhetnének. De a szülők többsége azért nem 

szeretné, mert a gyerek még később érne haza.  

 

Dr. Vargha Mária Magdolna:  

Azt én is hallottam, hogy a késői hazaérkezés már régebben is problémát okozott a szülőknél, 

a pedagógiai program változásakor is nehezményezték ezt. A művészeti oktatást pedig minél 

kisebb korban kell elkezdeni, úgy vettem észre, hogy a nagyobb gyerekek közül már 

kevesebben kezdenek bele. Főleg akik a felső évfolyamot kezdik itt Sóskúton. Tehát arról 

lehet szó, hogy később nehezebben kapcsolódnak be. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere:  

Ez érdekes, mert amikor Pusztazámorra járnak, akkor mennek kerámiázni, csak azt nem 

értem, hogy amikor átkerülnek Sóskútra, akkor miért nem folytatják.  

A költségvetésben mi megszüntettük a jutalmat és inkább a természetbeni juttatásokat 

preferáljuk, mert nem kell így annyi járulékot fizetni a munkáltatónak. 

 

dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője:  

Ez nem az iskolai költségvetés témája, de szerepel a költségvetési rendeletünkben, hogy a 

jutalom felhasználását külön képviselő-testületi döntéshez kötjük. Tehát ha a bevételek nem 

úgy teljesülnek mint, ahogyan azt év elején vártuk, akkor nincs jutalom. Viszont a személyi 

juttatásokat év elején kell betervezni, mert év közben nehéz megemelni az előirányzatot. 

Elvonni lehet, megemelni csak nagyon szűk keretek között. Ezért inkább beterveztük most, 

mert úgy gondoljuk, hogy ha azok a bevételek befolynak, amiket az önkormányzat remél, 

akkor lehetőség van a dolgozóknak a jutalmak kiosztására. Természetbeni juttatásokkal az az 

egyik gondunk, hogy már van például ruhapénz és üdülési hozzájárulás. Viszont, ha 

járulékmentes juttatásokat célzunk meg akkor lehet bővíteni a természetbeni juttatások körét. 

 

dr. Kosztyi Emma Pusztazámor jegyzője:  

Igen, egészségbiztosítás, a hozzátartozói üdülési hozzájárulás. A természetbeni juttatások 

lehetnek. 

 

 

 



 3 

dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője:  

Csak ezzel az a probléma, hogy hiába adunk hozzátartozói üdülési hozzájárulás, ha adott 

esetben lakásfelújításhoz készpénz lenne a jobb. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere:  

Ez csak javaslat. A minőségi bérpótlék mit takar? 

 

Vasné Katona Erzsébet: 

5250 Ft pedagógusonként, ennyit kell adni. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere:  

Nálunk nincs ilyen. 

 

dr. Kosztyi Emma Pusztazámor jegyzője:  

Ez a minőségirányítási rendszerben résztvevőkre vonatkozik. Tehát aki ilyen feladatot lát el 

az kaphat ilyet. Nálunk nincs ilyen, mert külső embereket bízunk meg, tehát nincs oka, hogy 

ilyet adjon a testület, mert nincs mire. 

 

Dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője:  

Itt a tanári kar tagjai készítették a minőségirányítási programot.  

 

dr. Kosztyi Emma Pusztazámor jegyzője:  

Mi azt mondtuk, hogy ruházati költségtérítést nem adunk, mert a legmagasabb kulccsal 

adózik utána a munkáltató. Egyedül a védőruha adómentes, tehát azoknál a munkaköröknél, 

ahol a védőruha kiadható, védőruhát adunk. A pedagógusoknak pedig azt mondtuk, hogy nem 

biztos, hogy jól járnak a ruhapénzzel mert számlát kell róla hozni, a munkáltató pedig a 

legnagyobb kulccsal adózik utána. Azt mondták, hogy nem kell a ruhapénz, inkább más fajta 

természetbeni juttatást kérnek. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy Pusztazámor Község és Sóskút Önkormányzata között az iskola fenntartására 

vonatkozóan született az intézményfenntartó társulás, s ebben a felhalmozási kiadások nem 

szerepelnek. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Természetesen csupán azok a költségek szerepelnek benne, ami a megállapodás szerinti, s 

felhalmozási kiadások csupán akkor lehetnek benne, ha a pusztazámori képviselő-testület ezt 

külön megszavazza. 

Nem kell hozzájárulnotok a napközihez, csak ha van pusztazámori gyerek, nem járultok hozzá 

művészeti oktatáshoz, csak az alapoktatáshoz. A 11.000.000. Ft tartalmazza a Pusztazámortól 

várt hozzájárulást, a Diósdtól várt hozzájárulást, és a Többcélú Társulástól várt hozzájárulást. 

Ebből 4.000.000. Ft körüli hozzájárulást fizet Pusztazámor.  

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangú 

döntéssel az alábbi határozatot hozta: 
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12/2005. (II.15.) sz. együttes Képviselő-testületi határozat: 

Tárgy: Az Andreetti Károly Általános és Művészeti közös fenntartású iskola 2006. évi 

költségvetése 

Sóskút Község és Pusztazámor Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete jelen 

határozat melléklete szerint jóváhagyja a sóskúti Andreetti Károly Általános és 

Művészeti Iskola 2006. évi költségvetését. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

 

Több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nem volt, az együttes ülést Pátrovics Benedek 

polgármester berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kosztyi Emma      Pátrovics Benedek 

             jegyző                    polgármestere 

 

 

 


