
Jegyzőkönyv 
Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és 

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének közös üléséről 
 

Az ülés helye: a sóskúti Községháza Díszterme (Sóskút, Szabadság tér 1.)  
 
Az ülés időpontja: 2014. január 23. (kezdődött 18.00 órakor) 
 
Jelen vannak:  a csatolt jelenléti ív szerint  
 
Jelen vannak a pusztazámori Képviselő-testület tagjai közül: 
 

Pátrovics Benedek    polgármester 
Békési Géza    bejelentett távollét 
Csibrikné Pátrovics Krisztina   képviselő 
Garainé Kiss Gabriella  képviselő 
Hornyák András     képviselő 
Oláh Gábor      képviselő 
Orosz Béla     képviselő 
 
Összesen: 6 képviselő-testületi tag 

 
Jelen vannak a sóskúti Képviselő-testület tagjai közül: 
 

König Ferenc     polgármester 
Csernyák Péter     alpolgármester 
Berczkiné Ulehla Annna   képviselő 
Chrenkó Edina   képviselő 
dr. Horváth Endre    képviselő 
Kuzselné Schóber Ágnes   képviselő 
Mátrai Miklósné    képviselő 
 
Összesen: 7 képviselő-testületi tag 

 
 
     dr. Újházi Miklós    jegyző 
 

5 fő hallgatóság 
 
 
Pátrovics Benedek polgármester: 
Köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelent sóskúti és pusztazámori képviselőket. 
Megállapítom, hogy a pusztazámori képviselő-testület 6 fővel határozatképes létszámban 
jelen van, egy fő igazoltan hiányzik.  
 
König Ferenc, polgármester: 
Én is köszönöm a képviselőket és a hallgatóságot. A sóskúti képviselő-testület 7 fővel 
megjelent. Az ülés határozatképes.  
 
dr. Újházi Miklós jegyző: 
A meghívó szerinti napirendi pontokat kiegészíteném mindkét testület által jóváhagyandó 
határozati javaslattal, ami az Andreetti Károly Általános Iskola és Könyvtár megszüntető 
okiratának jóváhagyása. A pusztazámori képviselőktől pedig kérnék egy általános 
felhatalmazást a polgármesternek a közös hivatal alapító okiratának módosítására az első két 
napirendi pontban.  
 
A kiegészített napirendi pontokkal a napirendi javaslatot a két  képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadta. 



Napirend: 
 
1. Felhatalmazás kérése a polgármesternek a közös hivatal alapító okiratának módosítása 

ügyében.  
Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 
 

2. Előterjesztés az Andreetti Károly Általános Iskola és Könyvtár megszüntető 
okiratának jóváhagyására. 
Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző  
 

3. Előterjesztés a Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek egyes jóléti, 
kulturális, szociális és kegyeleti juttatásairól szóló 3/2013.(IV.2.) önkormányzati 
rendelet módosítására.  
Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző 
 

4. Előterjesztés közös hivatalt létrehozó megállapodás, valamint a hivatal SZMSZ-nek 
módosítására.  
Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző  
 

5. Egyebek 
 
 

1. napirendi pont 
 
Felhatalmazás kérése a polgármesternek a közös hivatal alapító okiratának módosítása 
ügyében 
 
dr. Újházi Miklós jegyző: 
A törvényi változások miatt több alapító okiratot át kell írni. A Magyar Államkincstár 
(továbbiakban Kincstár) ezeket a változásokat automatikusan átvezeti. Jelenleg úgy tűnik, 
hogy az intézmények alapító okiratának mindegyikében átvezetéseket kell alkalmazni, 
tevékenységkörök, számok, megnevezések stb. tekintetében. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem 
kell hozzá Képviselő-testületi jóváhagyás. Kérném a pusztazámori képviselő-testületet, hogy 
adjon egy általános jellegű felhatalmazást a polgármesternek, hogy amennyiben a Sóskúti 
Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításához a Kincstár vagy más 
központi szerv igényel önkormányzati döntést, akkor a  polgármester ezeket a szükséges 
változásokat a törvényi keretek között átvezethesse és ne kelljen ahhoz külön képviselő-
testületi ülést összehívni. Amit a testületnek mérlegelni, kell, arra újra testületi ülést kell 
összehívni. A felhatalmazás csak arról szólna, hogy ami kötelező azt kell átvezetni.  
 

Határozati javaslat 
 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Magyar Államkincstár, vagy más központi szerv kezdeményezésére a Sóskúti Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratán minden olyan változást átvezessen, amely a törvényi 
változásokból, vagy a törzskönyvi nyilvántartások változásából következően szükséges lehet.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra tette fel a 
felhatalmazás megadását.   
 
Igen: 6 
Nem: 0 
Tartózkodik: 0                       Elfogadva 



 
 
1/2014.(I.23.) számú Képviselő-testületi határozat 
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Magyar Államkincstár, vagy más központi szerv kezdeményezésére a Sóskúti Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratán minden olyan változást átvezessen, amely a törvényi 
változásokból, vagy a törzskönyvi nyilvántartások változásából következően szükséges lehet.  
 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés az Andreetti Károly Általános Iskola és Könyvtár megszüntető okiratának 
jóváhagyására. 
 
dr. Újházi Miklós jegyző: 
Amikor átvette a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az iskolát akkor, annak alapító 
okiratában át kellett volna írni a fenntartót, de több helyen az országban nem ezt csinálták. 
Látszólag létrehoztak egy másik intézményt és azt vették bele a törzskönyvi nyilvántartásba. 
Így lett a pusztazámori iskola létszáma 100-ról 120 fő, míg a sóskúti iskoláé 300-ról 395 fő 
anélkül, hogy megegyeztek volna az épületet működtető önkormányzattal. A Kincstár 
bejegyezte, de nem törölheti ezeket az intézményeket. Elvárja és kéri, hogy hagyjunk jóvá  
egy megszüntető okiratot. Mintát is küldött hozzá és jelezte, hogy mivel Sóskút-Pusztazámor 
társulás tartotta fent az iskolát, a megszüntető okiratot Pusztazámor is hagyja jóvá és akkor 
törölhető a nyilvántartásból. A döntést Sóskút már meghozta, csak Pusztazámor jóváhagyása 
hiányzik.   
 
A napirendi pont tárgyalása írásbeli határozati javaslat alapján történt. Módosító indítvány 
nem volt, így a szavazásra feltett javaslat megegyezett az eredeti határozati javaslattal.  
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek polgármester szavazásra tette fel a 
jegyző javaslatát. 
 
Igen: 6 
Nem: 0 
Tartózkodik: 0                       Elfogadva 
 
2/2014.(I.23.) számú Képviselő-testületi határozat 
Az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár (törzskönyvi azonosító szám: 
650760) fenntartója jogi személyiséggel nem rendelkező intézményi társulás keretében a 
Pusztazámor Községi Önkormányzat és Sóskút Község Önkormányzat volt.  
Tekintettel erre, valamint arra, hogy a köznevelési feladatokat 2013. január 1. napjától az 
állam látja el, a Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartásból történő törlés 
céljából a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat melléklete 
szerint jóváhagyja az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár 
megszüntető okiratát. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket.  
 
Határidő: azonnal               Felelős: polgármester, jegyző 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek egyes jóléti, 
kulturális, szociális és kegyeleti juttatásairól szóló 3/2013.(IV.2.) önkormányzati rendelet 
módosítására.  



dr. Újházi Miklós jegyző: 
Ha a rendeletmódosítás elmaradna, akkor ez a dolgozóknak 20%-os jövedelemcsökkenést 
jelentene, mert a törvény szerint  minden évben külön kell  rendelkezni erről a kérdésről. Az 
illetékalap most már hetedik éve változatlan. A dolgozók más forrásból nem számíthatnak az 
illetményszint megőrzésére csak az illetménykiegészítésből. A javaslatom, hogy tartsuk meg a 
tavalyi 20%-os szintet. A tavalyi szintet megtartják-e a képviselők vagy csökkentik? 
 
A napirendi pont tárgyalása írásbeli határozati javaslat alapján történt. Módosító indítvány 
nem volt, így a szavazásra feltett javaslat megegyezett az eredeti határozati javaslattal.  
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek Pusztazámor község polgármestere 
szavazásra tette fel a jegyző javaslatát. 
 
Igen: 6 
Nem: 0 
Tartózkodik: 0                       Elfogadva 
 
 
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Sóskúti Közös 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek egyes jóléti, kulturális, szociális és kegyeleti 
juttatásairól szóló 3/2013.(IV.2.) önkormányzati rendelet módosítását az 1/2014. számú 
rendelettel.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, König Ferenc Sóskút község polgármestere szavazásra 
tette fel a jegyző javaslatát. 
 
Igen: 7 
Nem: 0 
Tartózkodik: 0                       Elfogadva 
 
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Sóskúti Közös Önkormányzati 
Hivatal köztisztviselőinek egyes jóléti, kulturális, szociális és kegyeleti juttatásairól szóló 
4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosítását az 1/2014. számú rendelettel.  
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés közös hivatalt létrehozó megállapodás, valamint a hivatal SZMSZ-nek 
módosítására.  

 
dr. Újházi Miklós jegyző: 
Ez azt célozza, hogy a hivatali dolgozói létszámot egy fővel bővíthetjük. Az indok szakmai 
oldalról is megvan, rengeteg olyan ügyünk van amivel alig foglalkozunk, például az adók 
módjára történő adóbehajtások, mert nincs rá kapacitás. Szakmailag a pénzügyi részleg 
támogatását tartom fontosnak. Az Országgyűlés döntésével is elismerte, hogy ilyen 
lakosságszámhoz a tavalyra megállapított hivatali létszám kevés. A korábban elismert hivatali 
létszám 10,26 volt, a12 fővel a két önkormányzat így is közel két plusz foglalkoztatását 
vállalta és így is 3 álláshely megszűnt. A törvény, most 12,2 főt ismer el az együttes 
lakosságszámhoz szükséges hivatali létszámként. Ez azt jelenti, hogy jóval kevesebbet kell a 
saját költségvetésünkből mellé tenni. Annyit tudni kell, hogy egy elismert főhöz az állam  
4 580 000  Ft-ot rendel hozzá. Az igazgatási és szervezési  terület létszáma elegendő a 
munkához, a pénzügyi területet viszont erősíteni kell. 
 
Bereczkiné Ulehla Anna, képviselő: 
Úgy gondolom, hogy ezt ti tudjátok, ti dolgoztok az alkalmazottakkal. Indokolatlanul úgysem 
működne a dolog.    



 
dr. Újházi Miklós jegyző: 
Tavaly komoly kockázatot vállaltam be azzal, hogy nem voltam hajlandó 12 főnél nagyobb 
létszámban gondolkodni a finanszírozási oldal megoldatlansága miatt. Most is csak azért 
teszem a javaslatot, mert így fogadta el az Országgyűlés a törvényt, azaz maga a Parlament is 
elismeri ennek indokoltságát. Mind az SZMSZ módosítás, mind az alap megállapodás azt 
sugallja, hogy pénzügyi terület kiegészítésére van szükség. Persze ez nem jelenti azt, hogy 2 
főnek megfelelő összeggel növeli meg a közös hivatal kasszáját. Van egy több összetevőből 
álló költségvetési támogatás, például hivatali létszámból, parkgondozásból stb. Az elvonás 
már tavaly is maximális volt a két falu tekintetében, ez most is marad. Az elvonás nem 
emelkedett, viszont a szint, amiből indul az elvonás az megemelkedik 8 millió forinttal.  
 
Pátrovics Benedek polgármester: 
Akkor képletesen 0,8 embert kell fizetni. 
Javasolom, hogy 13 főben állapítsuk meg a közös hivatali létszámot.  
 
dr. Újházi Miklós jegyző: 
A testület úgy hagyja jóvá ezt a plusz egy főt, hogy a testületi döntés szerint is az SZMSZ a 
pénzügyi területre hagyja jóvá a plusz főt. Az adóba, bírságokba, behajtásokba és olyan 
jellegű dolgokba kapcsolódna be amikre nem volt idő az elmúlt időszakban. A csatornatársulat 
is eljutott odáig, hogy a nem fizető embereknél át kell adniuk nekem, hogy adók módjára 
próbáljam beszedni az érdekeltségi hozzájárulást.  A jelenlegi munkamennyiség meg fog nőni 
a csatornatársulat kezdeményezésével. A lakók jó arányban fizetik a hozzájárulást, de vannak 
olyanok is, akik nem fizettek. A már így is meglévő teher fog növekedni.  
 
A napirendi pont tárgyalása írásbeli határozati javaslat alapján történt. Módosító indítvány 
nem volt, így a szavazásra feltett javaslat megegyezett az eredeti határozati javaslattal.  
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek Pusztazámor község polgármestere 
szavazásra tette fel a jegyző javaslatát. 
 
Igen: 6 
Nem: 0 
Tartózkodik: 0                       Elfogadva 
 
3/2014.(I.23.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
1./ A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sóskúti Közös Önkormányzati 
Hivatal létrehozásáról megkötött megállapodás módosításáról a következők szerint rendelkezik: 
A megállapodás II.1. pontjában az álláshelyek és az álláshelyeket betöltő fők száma 13-ra változik.    
 
2./ A Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 6.1. 
pontjában az engedélyezett létszámkeret 13 főre módosul.  
Ugyanebben a pontban a munkakörök megjelölése a következők szerint változik: 
Az igazgatási ügyintéző VI. megnevezés helyébe igazgatási és gazdálkodási ügyintéző I. lép, 
és a felsorolás kiegészül az igazgatási és gazdálkodási ügyintéző II. munkakörrel és ennek 
megfelelően változik a hivatal felépítését mutató szervezeti ábra is.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására. 
 
Határidő: azonnal                          Felelős: polgármester, jegyző 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, König Ferenc Sóskút község polgármestere szavazásra 
tette fel a jegyző javaslatát. 



 
Igen: 7 
Nem: 0 
Tartózkodik: 0                       Elfogadva 
 
 
14/2014.(I.23.) számú képviselő-testületi határozat 
 
1./ Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról megkötött megállapodás módosításáról a következők szerint rendelkezik: 
A megállapodás II.1. pontjában az álláshelyek és az álláshelyeket betöltő fők száma 13-ra változik.    
 
2./ A Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 6.1. 
pontjában az engedélyezett létszámkeret 13 főre módosul.  
Ugyanebben a pontban a munkakörök megjelölése a következők szerint változik: 
Az igazgatási ügyintéző VI. megnevezés helyébe igazgatási és gazdálkodási ügyintéző I. lép, 
és a felsorolás kiegészül az igazgatási és gazdálkodási ügyintéző II. munkakörrel és ennek 
megfelelően változik a hivatal felépítését mutató szervezeti ábra is.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására. 
 
Határidő: azonnal                          Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
5. napirendi pont - Egyebek 
 
König Ferenc polgármester: 
Jordáki Zoltán a sóskúti sportegyesület vezetője kér segítséget. Az egyesület keretében 
korábban 20-30 gyermek sportolt rendszeresen. Jelen pillanatban ez a létszám már 134 
gyermek. Őket utaztatni kell, meccsekre, tornákra járnak, bíró díját kell fizetniük, mezeket 
kell venni stb. és ezek nem kevés pénzbe kerülnek. Az önkormányzathoz fordult, hogy a 
költségvetési támogatásukat emeljük meg. Erre a sóskúti önkormányzat nyitott. A 134 
gyermekből, több mint 30 pusztazámori. Meg fogja majd keresni ez ügyben a Pusztazámor 
Községi Önkormányzatot.    
 
A képviselő-testületek több napirendi pontot nem tárgyaltak. Több kérdés, hozzászólás 
nem volt, a polgármesterek az ülést 18.25-kor berekesztették.  
 
 
 
   
  König Ferenc     Pátrovics Benedek 
             polgármester                     polgármester  
 Sóskút Község Önkormányzat  Pusztazámor Községi Önkormányzat 
 
 
 
 
     dr. Újházi Miklós 
             jegyző 


