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Jegyzőkönyv 

 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. február 27-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 

                                               Garainé Kiss Gabriella képviselő 

                                               Orosz Béla    képviselő 

                                               Oláh Gábor                             képviselő 

 

Távolmaradók:          Hornyák András                    képviselő 

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 határozatképes 

létszámban jelen van. A napirendi pontokat az alábbi kiegészítésekkel és módosításokkal a 

Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

  

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megállapítja, hogy a pusztazámori Képviselő-testület 7 tagjából jelen van 4, Garainé Kiss 

Gabriella későbbre jelezte érkezését, Hornyák András és Holinszkiné Bachoffer Kára 

képviselők jelezték, hogy az ülésen nem tudnak részt venni, az ülés határozatképes, azt 

megnyitja. 
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1. napirendi pont:  
 

Az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár 2012. 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.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy Garainé Kiss Gabriella a Pusztazámori Tagintézmény vezetője a kötelező 

továbbképzés keretében szeretné elvégezni a közoktatási vezetőképzőt, ami keresztféléves és 

4 félév. Ennek költségvonzata 1 félévre 134.000,-Ft. Információi szerint el is kezdte. Kérdezi, 

hogy be van-e tervezve a 2 félév költsége az iskolai költségvetésbe? 

 

Kuzselné Schóber Ágnes:  

Egyeztetett a kolléganővel. Erre a képzettségre nincs szükség a tagiskola vezetéséhez, 

másrészt 3 év múlva lesz kötelező továbbképzése Garainé Kiss Gabriellának. 

Jelenleg egy kolléganő diplomájának megszerzése viszi el a kolléganők továbbképzési pénzét. 

Abban maradtunk Garainé Kiss Gabriellával, hogy ebben a félévben kigazdálkodjuk a féléves 

tandíj 80%-át, mivel az intézmény minden továbbtanulónak 80%-os támogatást nyújt. 

Sajnos nagyon rossz az időzítés, nem tudjuk, hogy szeptembertől vagy 2013. januárjától 

veszik-e át a járások az iskolát. Így nem lehet kötelezettséget vállalni. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Ha jól érti egyik pedagógusnak az alapképzését támogatják, ami elviszi a továbbképzési 

összeget. Garainé Kiss Gabriella pedig 3 év múlva lenne jogosult, hogy továbbképzésben 

vegyen részt. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy dr. Újházi Miklós jegyzővel egyeztetett a továbbképzéssel kapcsolatosan a 

délelőtt. A jegyző Úr javaslata az volt, hogy ne kelljen kigazdálkodni az igazgatónőnek a 

továbbképzési összeg 80%-át, vagyis a 104 e forintot, hanem azt is fedezze Pusztazámor. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Akkor a jegyző Úrnak kellene előterjeszteni a javaslatát. 

 

König Ferenc polgármester: 

Javasolja, hogy arról hozzanak határozatot, hogy erre a félévre az intézményvezető 

gazdálkodja ki, a második félévet, vagyis a 134.000,-Ft 80%-át pedig Pusztazámor Község 

Önkormányzata finanszírozza. 

Megérkezik Garainé Kiss Gabriella képviselő. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Megkérdezi, hogy a túlórák, helyettesítési díjak rendeződtek-e. 

 

Garainé Kiss Gabriella képviselő: 

Igen, megbeszélték Kuzselné Schóber Ágnes igazgatóval. 
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Pátrovics polgármester: 

Megszavaztatja, hogy Garainé Kiss Gabriella tagiskola vezető II. féléves továbbképzési díját 

Pusztazámor Községi Önkormányzat finanszírozza a 2012. évi költségvetés általános tartaléka 

terhére.  

  

Igen: 4 

Nem: 0 

Tartózkodik: 1   Elfogadva! 

 

13/2012. (02.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Garainé Kiss Gabriella tagiskola vezető tanulmányainak támogatása  

Pusztazámor Község Önkormányzata úgy dönt, hogy a Pusztazámori Tagiskola vezető 

vezetőképző iskolájának II. félévesi tandíjának 80%-át a 2012. évi költségvetése 

általános tartaléka terhére finanszírozza. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

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

elfogadását. 

 

Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

14/2012. (02.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola 2012. évi költségvetésének 

elfogadása 

Sóskút Község és Pusztazámor Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete jelen 

határozat melléklete szerint jóváhagyja a Sóskúti Andreetti Károly Általános és 

Művészeti Iskola 2012. évi költségvetését. 

  

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

  

 

2. napirendi pont 

 

Egyebek 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a jegyzői értekezleten a Törvényességi Főosztály ismertette, hogy 

szemétszállítási díj, valamint víz- és csatornadíj megállapítása az önkormányzatoknak 2012. 

január 1-től megszűnt, ezért az önkormányzat ilyen tartalmú rendeleteit hatályon kívül kell 

helyezni. 

Javasolja, hogy a legutóbbi testületi ülésen elfogadott vízdíj rendelet hatósági árakra 

vonatkozó részeit helyezzék hatályon kívül, valamint a rendelet címét módosítsák.  

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a javaslatot.  
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Igen: 5 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának 5/2012. (III.02.) számú rendelete az Érd és 

Térsége Viziközmű gazdasági társaság által Pusztazámor területén az illegális víz- és 

csatornaszolgáltatás használati díjáról szóló 11/2010. (XII.16.) számú rendeletének 

módosításáról 

Rendelet mellékelve. 

 

 

 

 

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

polgármester berekesztette 18:15-kor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kosztyi Emma                                                                Pátrovics Benedek 

 jegyző                                                                                 polgármester  

 

 

 

 


