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Jegyzőkönyv 

 

Készült a Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének és  

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő testületének 2014. február 

25-én megtartott együttes üléséről. 

 
Az ülés helye: A Községháza Díszterme (2038 Sóskút, Szabadság tér 1.) 

 

Kezdete:  18.00 óra 

 

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint 

 

Sóskúti Képviselő-testület tagjai közül:   

 

                                   König Ferenc polgármester 

   Csernyák Péter alpolgármester 

   Bereczkiné Ulehla Anna képviselő 

   Kuzselné Schóber Ágnes képviselő  

   Dr. Horváth Endre képviselő 

   Chrenkó Edina képviselő 

   Dr. Újházi Miklós jegyző 

 

Pusztazámori Képviselő-testület tagjai közül: 

 

                                    Pátrovics Benedek polgármester 

 Békési Géza alpolgármester 

 Garainé Kiss Gabriella képviselő 

 Hornyák András képviselő 

 Oláh Gábor képviselő 

 Orosz Béla képviselő 

                                    Dr. Újházi Miklós jegyző 

 

Hallgatóság : 4 fő 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1. Előterjesztés a közös önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetésének jóváhagyására 

Előterjesztő: König Ferenc polgármester 

2. Egyebek 

 

 

König Ferenc polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket Pusztazámor Község 

Képviselő-testületének megjelent tagjait és polgármesterét.  

 

König Ferenc polgármester tájékoztatta a megjelent képviselőket, hogy Mátrai Miklósné 

képviselő külföldi tartózkodása miatt nem tud részt venni az ülésen. Megállapította, hogy a 

Képviselő-testület 6 fővel határozatképes.  
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Pátrovics Benedek polgármester Köszöntöm a megjelent képviselőket, jegyzőt és 

hallgatóságot, megállapította, hogy Pusztazámor Község Önkormányzat képviselő-testülete 6 

fővel határozatképes, egy igazolt hiányzóval. 

 

Ismertette a javasolt, napirendet, Pátrovics Benedek és König Ferenc polgármesterek 

megállapították, hogy a napirendet mindkét Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, az 

ülést megnyitották. 

 

 

I. Napirendi pont: Előterjesztés a közös önkormányzati hivatal 2014. évi 

költségvetésének jóváhagyására 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A Közös Hivatal 

költségvetése magasabb összeget tartalmaz, mint a tavalyi, ennek több oka is van. Az egyik 

az, hogy teljes évről beszélünk, nem tíz hónapos működésről, mint tavaly. Ez már eleve 20 %-

os emelkedést jelent. A másik az, amit én már januárban is indítványoztam a két Képviselő-

testületnek, hogy a pénzügyi dolgozók számát egy fővel meg kellene erősíteni. Ennek az 

összege is növeli a költségeket. Ennek fedezete is jelentkezik, mert az induló állapothoz 

képest az Országgyűlés által elfogadott törvény jobb pozíciókat tesz lehetővé. Korábban az 

elismert hivatali létszámot lecsökkentették a községek kárára és a városok javára. Az elmúlt 

egy év bebizonyította, ez bizony nem jó. Amíg 2013-ra 10,26 főre számolták az elismert 

hivatali létszámot, addig 2014-re ez 12,2 főre növekedett. Ez összegben azt jelenti, hogy egy 

főre kb. 4,5 millió forint állami támogatás párosul. A harmadik pedig az, hogy vannak olyan 

törvény által előírt kötelező juttatások – pl. jubileumi jutalom - amik idén érintenek néhány 

embert. Ezt a juttatást is tervezni kell, ez is megemeli a kiadásokat. Jövőre ez nem lesz, ahogy 

előző évben sem volt. Ez most több embert érint, nem egyet. Ezek miatt a költségvetés 

magasabb. Viszont az önkormányzatok hozzájárulása kevesebb, bár ez látszólagos javulás. 

Tavaly úgy számították az önkormányzatok általános támogatását, hogy kikalkulálták az 

elismert hivatali létszámot, a településüzemeltetéssel összefüggő feladatokat és erre adtak egy 

bizonyos támogatási összeget. Az elvárt saját bevételt ebből vonták le. Ezért mondtam azt, 

hogy nem lehet azt mondani, hogy a hivatal működését támogatja az Országgyűlés, mert egy 

kalapból vesz el és a kalapban minden benne van. Ezt a szabályt megváltoztatták és most 

kifejezetten a hivatali működést támogatják és az üzemeltetést nem. Ez úgy zajlik, hogy a 

törvény alapján mondják, meg hogy az elvárt saját bevételt melyik támogatásból vonják le. 

Így a hivatal működését kb. 53 millió forinttal támogatja a központi költségvetés. Ami annyit 

jelent, hogy a településeknek a saját bevételből szükséges része csökken, más területen meg 

nő, hiszen a településüzemeltetésre kevesebb támogatást ad az állam. Még egy megjegyzés 

hozzá. Pusztazámor hozzájárulása mindenképpen csökkenni fog a mostani tervhez képest 

méghozzá több százezer forinttal, lehet, hogy Sóskúté valamennyivel csökken vagy nő. 

Áprilisra elkészítjük az elszámolást, figyelembe véve a pusztazámori többletvállalásokat is, 

amiket tettek tavaly. Ezek személyhez is kötődnek. Akkor fogjuk látni a pontos összeget és 

akkor valószínűleg a Pusztazámortól várt 9,4   millió forint hozzájárulás csökkenni fog. Ennek 

ellenére a finanszírozás pont a pusztazámori többletvállalások miatt nem lakosságszám 

arányos, annál magasabb arányt fog képviselni, de a mostanihoz képest csökkenni fog. 

König Ferenc polgármester: Ezzel kapcsolatosan kérdés van-e?  

Chrenkó Edina képviselő (a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke): A pénzügyi bizottság 

megtárgyalta a közös hivatal költségvetését és elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. 
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König Ferenc polgármester: Képviselőknek van-e hozzászólása? 

 

dr. Újházi Miklós jegyző: Most szeretném még mondani, hogy a két képviselő-testület 

szóbeli megállapodásának megfelelően az áprilisban esedékes együttes testületi ülést, ami a 

szakmai és pénzügyi beszámolóról szól, majd Pusztazámoron fogjuk tartani. 

 

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt. Módosító indítvány nem 

volt, így a szavazásra feltett javaslat megegyezett az eredeti határozati javaslattal.  

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangú 

döntéssel az alábbi határozatot hozta: 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 

 

 

28/2014.(II.25.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat melléklete szerint 

jóváhagyja a Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését.  

 

  

Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH) 2014. évi költségvetése  

  

 ezer forintban 

BEVÉTELEK   

Egyéb működési bevétel (a Pusztazámor Községi 

Önkormányzattól) 9 401 

Intézményi finanszírozás   

Intézményi finanszírozás (Sóskút Község Önkormányzattól) 61 153 

Költségvetési maradvány igénybevétele 3 561 

Sóskúti KÖH bevételei összesen: 74 115 

    

KIADÁSOK   

Személyi jellegű kiadások 45 788 

Munkaadókat terhelő járulékok 12 071 

Dologi kiadások 16 256 

Sóskúti KÖH kiadásai összesen: 74 115 

  

 

Pátrovics Benedek polgármester a napirendi pont tárgyalását lezárta, a határozati 

javaslatot szavazásra bocsátotta. 

   

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt. Módosító indítvány nem 

volt, így a szavazásra feltett javaslat megegyezett az eredeti határozati javaslattal.  

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangú 

döntéssel az alábbi határozatot hozta: 
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Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0                       Elfogadva 

 

 

 

18/2014.(II.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat melléklete szerint 

jóváhagyja a Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését.  

 

Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH) 2014. évi költségvetése  

  

 ezer forintban 

BEVÉTELEK   

Egyéb működési bevétel (a Pusztazámor Községi 

Önkormányzattól) 9 401 

Intézményi finanszírozás   

Intézményi finanszírozás (Sóskút Község Önkormányzattól) 61 153 

Költségvetési maradvány igénybevétele 3 561 

Sóskúti KÖH bevételei összesen: 74 115 

    

KIADÁSOK   

Személyi jellegű kiadások 45 788 

Munkaadókat terhelő járulékok 12 071 

Dologi kiadások 16 256 

Sóskúti KÖH kiadásai összesen: 74 115 

 

 

A képviselő-testületek több napirendi pontot nem tárgyaltak. Több kérdés, hozzászólás 

nem volt, a polgármesterek az ülést bezárták.  

 

 

 

   

  König Ferenc     Pátrovics Benedek 

             polgármester                     polgármester  

 Sóskút Község Önkormányzat  Pusztazámor Községi Önkormányzat 

 

 

 

 

     dr. Újházi Miklós 

             jegyző 

 


