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                         Jegyzőkönyv 

Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat képviselőtestületének 

2006. május 23-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 

                                               Békési Géza   alpolgármester 

Távolmaradók:   

    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 

 

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. 

1. napirendi pont: 
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Az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár 2005. évi 

zárszámadása. 

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 nagyon örül az eddigiek során az Intézményfenntartó Társulás működésének. 

Gratulál a sóskúti képviselő-testületnek az iskolabővítés sikeres lebonyolításához. Az iskola 

2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló anyagot kicsit későn, szerdán kapták meg, s az 

elszámolást pedig május 22-én hétfőn 16.15-kor. Kéri, hogy a jövőben kicsivel előbb 

kaphassák meg az anyagokat. 

 

 

dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője: 

Az elszámolást valóban későn küldték meg, de ez nem része a zárszámadás elfogadásának. 

Kéri külön kezelni. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere:  

Vannak észrevételei az anyaggal kapcsolatosan, de mivel külön kell választani, bár összefügg 

a zárszámadást az elszámolástól kéri a képviselőket, akinek kérdése kiegészítése van tegye 

meg. 

 

dr. Kosztyi Emma Pusztazámor jegyzője:  

 

dr. Újházi Miklóssal Sóskút jegyzőjével arról beszéltünk,  hogy Pusztazámor szeretne választ 

kapni, hogy mi az oka a 18% költségemelkedésnek az általános iskola során.a 2005. évi 

általános iskolai oktatás teljesítési során 85 millió forint, s a 2006. évi költségvetés ügyanezen 

során több mint 100 millió forint szerepel. Mi okozza ezt a növekedést. A rezsi költséget 

mintegy 14%-al emelkedte, de ebbe az is betudható, hogy egy emelettel bővült az iskola 

területe. 

A másik fontos kérdés pedig a megállapodásban annak pontosítása, hogy mit jelent az 

oktatáshoz szükséges költség. Pusztazámor Község képviselő-testülete és a megállapodás azt 

rögzíti, hogy felhalmozási kiadást nem fizetünk, csak külön megállapodás esetén. Külön 

megállapodást viszont a két önkormányzat nem kötött. 

A 2005. évi elszámolásban a felhalmozási kiadások összege éves szinten Pusztazámor 

vonatkozásában 883 ezer forint. 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: 

Tudjátok, hogy azokat a költségeket, amelye nem az 5-8 osztályos tanulók költségei, nem 

tettük bele az elszámolásba. nyugdíjba ment egy tanítónő, aki a felső tagozatosokat tanította, 

de  ezt a döntést a Sóskúti képviselő-testület hozta meg, viseli ennek költségeit. Azt, hogy 

mitől nőttek meg 15 millióval a költségek, pontosan nem tudok válaszolni, de valószínűen 

ebben benne van a 2005.-ös és a 2006. április 1-i összességében 9%-os pedagógus béremelés. 

A 2006-os évben 4 dolgozónak kell fizetnünk jubileumi jutalmit, ez is nagymértékben emeli a 

költségeket. A 2005. évi tervben 96 millió forint lett előirányozva, viszont a teljesítés 85 

millió lett, tehát szigorú szoros gazdasági évet tudhatunk magunk mögött. A 2006-os 

költségvetésbe is lehet, hogy lesz megtakarítás, de ezt még nem tudjuk.  
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Pátrovics Benedek polgármester 

Van ebben az elszámolásban egy kis trükk, hiszen a nyugdíjas dolgozó bére nincs benne a 

2006. évi előleg megállapításban viszont benne van felhalmozási költségként 49.999 Ft 

 

dr. Újházi Miklós jegyző 

 

Elmondja, hogy tudja, hogy a számítógép vásárlás kényes kérdése a pusztazámori képviselő-

testületnek, hiszen 1996-ban 12 gépet adományoztak a Sóskúti Iskolának, amelyet elloptak, 

de azóta kétszer is pótolták a gépeket. 

Úgy  gondolja, hogy a megállapodást lehet módosítani, pontosítani, másrészt javasolja, hogy a 

2006. évi előleget a felhalmozási kiadások nélkül fizesse Pusztazámor, s majd beszéljék meg 

vállal-e részt a felhalmozási kiadásokban. - 2006. évre 600 e forint Pusztazámorra eső rész.- 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megkérdezi, van-e még kérdés az üggyel kapcsolatban. Nem volt. 

Megszavaztatja a tervezetet. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangú 

döntéssel az alábbi határozatot hozta: 

 

 

42/2006. (V. 23.) sz. együttes Képviselő-testületi határozat: 

Tárgy: Az Andreetti Károly Általános és Művészeti közös fenntartású iskola 2005. évi 

zárszámadása 

Pusztazámor Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete jelen határozat melléklete 

szerint jóváhagyja a sóskúti Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola 2005. évi 

költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót. 

 

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 


