
 1 

Jegyzőkönyv 

 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2007. február 14-i Sóskút Község Képviselő-testületével közös testületi üléséről 

 

 

 

Helye: Sóskút tanácsterme 

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint 

 

Pusztazámor község részéről jelen vannak:            

                                               Pátrovics Benedek   polgármester, 

                                               Békési Géza    alpolgármester 

                                               Hornyák András   képviselő 

                                               dr. Andrásfalvy András Ders  képviselő                      

                                               Kajzer Antalné   képviselő 

                                               Orosz Béla    képviselő 

                                               Oláh Gábor     képviselő 

 

Távolmaradók:          Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő 

             

 

Tanácskozási joggal               

jelen van:                               Dr. Kosztyi Emma   jegyző 

 

Sóskút község részéről jelen vannak:  

Kőnig Ferenc    polgármester  

Csernyák Péter   alpolgármester  

Bereczkiné Ulehla Anna  képviselő 

Chrenkó Edina   képviselő 

Chrenkó Gábor   képviselő  

Szalay Hajnalka   képviselő  

Szimandl Zoltán   képviselő  

Pataki Imre    képviselő  

Sófalvi Ferenc   képviselő 

Csékeiné Bálint Márta  képviselő 

dr. Újházi Miklós   jegyző 

 

 valamint 7 fő hallgatóság 

 

König Ferenc Sóskút polgármester: 

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

van, az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Chrenkó Edinát 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 7, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
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1. napirendi pont:  

 

Érdi Kistérség 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Elmondja, hogy Pusztazámornak nem érdeke, hogy csatlakozzon az Érdi kistérséghez. 

Szerződések kötnek Budaörshöz, s  három évet irtunk alá, hogy addig közösen működtetünk 

szolgáltatásokat. Sajnos Érdre az erőből politizálás jellemző, valamint nem ismeri el 

partnerként a településeket (1 település 1 szavazat elve). 

 

Dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője: 

Sóskút erről már döntött, hogy nem támogatja. Esetlegesen hátrány származhat ebből a 

negatív döntésből az Érdi Szakorvosi rendelővel kapcsolatosan. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Szavazásra tette fel, hogy ki nem támogatja, hogy Pusztazámor a kialakulandó új Érdi 

Kistérséghez csatlakozzon. 

 

Igen: 5 

Nem: 1 

Tartózkodik: 2   Elfogadva! 

 

8/2007. (02.14.) számú Képviselő-testületei határozat 

Tárgy: Érdi Kistérség kialakítása 

Pusztazámor község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván 

részt venni az Érdi Kistérségben.  

 

Határidő: 2007. március 1.      Felelős: polgármester 

 

2. napirendi pont:  

 

Fogyatékkal élő emberek otthona 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Tárnok Nagyközség Alpolgármester megkeresést írt, hogy támogassuk a fogyatékkal élő 

emberek részére otthon létrehozását. Most Pusztazámoron nem él olyan ember, akinek 

egyenlőre szüksége lenne rá, de a későbbiekben biztosítani kellene a lehetőséget erre. 

 

Kőnig Ferenc Sóskút polgármestere: 

Egyetért a támogatással, ugyanis Sóskúton több fogyatékkal élő ember van. Tárnok 

Nagyközség polgármestere úgy tájékoztatott, hogy az önerőt a az otthon felépítésére alkalmas 

telekkel biztosítják. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Szavazásra teszi fel a kérdést, ki támogatja, hogy Tárnok Nagyközség részére a támogató 

nyilatkozat Pusztazámor nevében aláírható legyen. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 



 3 

9/2007. (02.14.) számú Képviselő-testületei határozat 

Tárgy: Tárnok Nagyközség Önkormányzat által az „új lakóotthonok létesítése 

fogyatékossággal élő emberek részére 

Pusztazámor község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja 

Tárnok Nagyközség Önkormányzata által benyújtott pályázat megvalósítását. A 

támogatói nyilatkozat aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

  

Határidő: 2007. február 28.     Felelős: polgármester 

 

 

 

3. napirendi pont: 

 

Az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár 2007 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 nem a részletes 

költségvetést, csupán egy táblázatot. Nem gondolja, hogy a Sóskúti képviselők ebből meg 

tudják szavazni a saját költségvetésüket. Sokkal részletesebb költségvetést vár az iskolára, 

amit délután megkaptunk.  

Mi az oka, a kevesebb gyerek, hogy Pusztazámornak 2006-hoz képest (6,5 millió forint) 

2007-ben 8,5 millió forintot kell majd fizetni. 

 

dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője: 

253 gyerek jár az iskolába, ebből 32 pusztazámori. Sajnos csökken a gyereklétszám, s 

szeptembertől plusz 2 fő tanítót tervezünk beállítani, az egyik a sport tagozatot viszi a másik a 

nyelvi tagozatot. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere:  

Már tavaly javasoltuk, hogy a költségvetésben mi megszüntettük a jutalmat és inkább a 

természetbeni juttatásokat preferáljuk, mert nem kell így annyi járulékot fizetni a 

munkáltatónak. A ruházati költségtérítés után nagyon sok járulékot kell fizetni, s inkább 

kapjon a dolgozó más természetbeni juttatás formát, pl: internet hozzáférés, egészségpénztári 

tagság. 

 

dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője:  

Természetbeni juttatásoknál jelentősen megemeltük az üdülési csekkeket, valamint a ruházati 

költségtérítés szerepel és a 3-szor adható kis összegű ajándék.  

Át fogják gondolni a lehetőségeket. 

 

dr. Kosztyi Emma Pusztazámor jegyzője:  
A cafetéria rendszerben az adott keretet a dolgozó osztja be, hogy mire költi. A 

közalkalmazottaknál sem kötelező étkezési jegy, sem pedig a ruhapénz mint a 

köztisztviselőknél. A többi adható természetbeni juttatásnál pedig elég széles a lehetőségek 

köre. 
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dr. Kosztyi Emma Pusztazámor jegyzője:  

Mit jelent az egyéb bérjellegű kiadás..  

 

Dr. Újházi Miklós Sóskút jegyzője:  

Az osztályfőnökök pótléka van betervezve. 

 

dr. Kosztyi Emma Pusztazámor jegyzője:  

Nem érti, mert akkor a kötelező pótlékok soron csak a vezetői pótlékok vannak beírva. Úgy 

tudja az osztályfőnöki pótlék is kötelező. 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. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere:  

Megszavaztatja az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola 2007. évi költségvetését. 

 

Igen: 7 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

10/2007. (02.14.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Az Andreetti Károly Általános és Művészeti közös fenntartású iskola 2007. évi 

költségvetése 

Sóskút Község és Pusztazámor Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete jelen 

határozat melléklete szerint jóváhagyja a sóskúti Andreetti Károly Általános és 

Művészeti Iskola 2007. évi költségvetését. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

4. Napirend 

 

Zsámbéki Színház támogatása 

 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Elmondja, hogy ismét megkereste a Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Közhasznú Egyesület 

képviselője, Mátyás Irén, hogy még egyszer, várhatóan utolsó alkalommal nyújtson segítséget 

a pályázat benyújtásában az önkormányzat. A 2008. évtől az ígéretek szerint kistérségi szintre 

emelik és már a társuláson keresztül lesz benyújtható a pályázat. 

 

Kajzer Antalné képviselő: 

Elmondja, hogy szeretné, ha a Zsámbéki Színház jelezné azt, hogy Pusztazámor 

önkormányzata segítséget nyújtott a pályázathoz, s propaganda anyagot jegyeket is vár. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármester: 

Megszavaztatja, hogy a testület támogatja-e a pályázat benyújtását. 
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Igen: 6 

Nem: 1 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

11/2007. (02.14.) számú Képviselő-testületei határozat 

Tárgy: Pályázat beadása hivatásos szabadtéri színházak támogatására 

Pusztazámor község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 

nyújt be a Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt hivatásos szabadtéri színházak 

támogatására.  

 

Határidő: 2007. február 28.     Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

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

polgármester berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kosztyi Emma                                                                Pátrovics Benedek 

                      jegyző                                                                             polgármestere 

 

 

 


