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  JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
Készült: 2009. március 24-én (kedden) 18.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és 
Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. 
 
Helye: Vámosszabadi, Faluház 
 
Jelen vannak: 
 
Kisbajcs képviselő-testülete részéről:  
Kamocsai Sándor polgármester 
Bárány Dezsőné, Császárné Kovács Erzsébet, Győri Csaba, Hargitai Istvánné, Hatoss Gábor, Tolnai 
Ferenc, Id. Nagy Ignác képviselők  
Burányi Bernadett körjegyző 
 
 
Nagybajcs képviselő-testülete részéről: 
Huszár Imre polgármester  
Csordás Tamás, Jászné Petrovicz Márta,  Oross Imre, Simon László, Tóth Tibor, képviselők  
Medvigné dr. Mózes Éva jegyző 
 
Igazoltan távol van: Csordás S. Tibor, Teilinger Imre képviselők  
 
Vámosszabadi község képviselő-testülete részéről: 
Réti Csaba polgármester   
Alasztics Ervin, Horváth Anita, Molnár Kálmánné, Müller Sándor, Vámosi Elek Balázs  képviselők 
Együd Bertalan megbízott jegyző 
 
Igazoltan távol van: Lukácsi Eszter, Méri Attila, Takács Zsolt, Dr. Villányi Balázs képviselők  
 
Vének képviselő-testülete részéről: 
Jakusné Ságer Anna polgármester      
Horváth Árpád, Kollár Miklós, Tolnay Károly képviselők 
Burányi Bernadett körjegyző 
 
Igazoltan távol: Forrás József, Zomboriné Madarász Zsuzsanna képviselők 
 
Jelen vannak továbbá: 

  Németh László iskolaigazgató 
  Tolnay Béláné gazdálkodási előadó 

 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének községek 
polgármesterei által történt felkérés alapján, mint az együttes ülést levezető, köszönti a megjelent 
képviselőket és polgármesteretek, valamint a meghívott vendégeket.  
Majd megállapítja, hogy a 4 képviselő-testület határozatképes, mert Kisbajcs község 8 képviselője közül 8 
jelen van, Nagybajcs község 8 képviselője közül 6 jelen van, Vámosszabadi község 10 képviselője közül 6 
jelen van, Vének község 6 képviselője közül 4 jelen van.  
Előterjeszti a napirendi javaslatot, majd kéri a képviselő-testületeket, hogy a napirendet fogadják el.  
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Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag 
elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták: 
 
 

1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere elmondja, hogy 3 határozat végrehajtási ideje járt le, 
nevezetesen: 
A képviselő-testületek az előző együttes ülésen tárgyalták a közös fenntartású intézmények 2009. évi 
költségvetését, valamint ismét csatlakoztak az iskolatej programhoz, illetve módosították a VMÁAMI 
Alapító Okiratát. 
Kéri, hogy a képviselő-testületek a tájékoztatást fogadják el. 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagybajcs Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete, Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2009.(III.24.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
30/2009.(III.24.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
25/2009.(III.24.) határozata 

Vének Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2009.(III.24.) határozata 

A képviselő-testületek az együttes ülésen hozott határozataik végrehajtásáról szóló   
(Kisbajcs 14,15,16/2009.,  
Nagybajcs 12,13,14/2009., 

Vámosszabadi 18,19,20/2009., 
Vének 15,16,17,/2009.)  

szóbeli tájékoztatást tudomásul veszik és elfogadják. 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere 
 

2)  Döntés a 8/2009.(II.26.) ÖM rendelet alapján benyújtható pályázatról  
  Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor Kisbajcs Község Polgármestere: Elmondja, hogy 2008. évben benyújtott pályázat 
elutasításra került forráshiány miatt. Ismételten lehetőség van pályázat benyújtására, melyre a maximálisan 
elnyerhető támogatás 20.000.000,- Ft. Az ÖM rendelet alapján 3 fajta pályázat nyújtható be: óvoda-bölcsőde 
kialakítása, a közösségi busz beszerzése, valamint az iskola korszerűsítése. A polgármesteri egyeztetés alapján 
az iskola fűtéskorszerűsítésére lenne célszerű pályázni. Elmondja továbbá, hogy árajánlatot kértek a 
fűtéskorszerűsítésre, ami nagyon magas, és ezt nem is terjesztené a testületek elé. Két határozati javaslatot 
készített el a körjegyző, amit az ülés előtt a képviselők kézhez kaptak. Az első határozati javaslat tervezői 
költségbecsléssel kiszámolva tartalmazza a községekre jutó önrészt, míg a második a maximum 
megpályázható összegre. 
Röviden ismerteti a fűtéskorszerűsítés elvégzésének indokait.  
 
Medvigné dr. Mózes Éva jegyző:  Kérdezi mennyi volt a tavalyi nagy pályázat végösszege? 
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Kamocsai Sándor Kisbajcs Község Polgármestere: Kb. 107-110. millió Ft volt, 90%-os támogatással 
valósult volna meg. 
 
Vámosi Elek Balázs vámosszabadi képviselő: Ha ugyan az a pályázat benyújtására kerül sor, akkor nem 
zárjuk ki magunkat?! 
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs Község Polgármestere: Nem, mert a nagy pályázatból a fűtés kivételre 
kerülne. 
 
Huszár Imre Nagybajcs Község Polgármestere: Ezzel a pályázattal ki tudnánk váltani a régi fűtést, és így 
tudnák biztosan spórolni.  Ez az iskola, és mindenki javát fogja szolgálni. Javasolja elfogadni és a pályázat 
benyújtani. A 20 millió forintos összeggel számolva szerinte megoldható, mivel még most nem kell 
árajánlatot kérni, ezért később is ráérnek. 
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs Község Polgármestere elmondja, hogy közbeszerzési eljárást kell 
mindenképpen lefolytatni, ha nyer a pályázat. 
 
Müller Sándor vámosszabadi képviselő: a két határozati javaslatot látva szerinte az emeltebb összegről 
kell beszélni, a valósághoz közelebb esik a 25 millió Ft. A pályázatot a maximum összegre írják. 
 
Medvigné dr. Mózes Éva jegyző szerint még ebben az évben meg kellene kötni a szerződés a 
kivitelezővel. 
 
Huszár Imre Nagybajcs Község Polgármestere: Javaslom a maximummal elfogadni a pályázatot. 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Vámosszabadi Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete, Vének Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagybajcs 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2009.(III. 24.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
31/2009.(III.24.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
26/2009.(III.24.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2009.(III.24.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületei pályázatot 
nyújtanak be a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének, valamint közösségi 
buszok beszerzésének támogatásáról szóló 8/2009. (II.26.)ÖM rendelet alapján a Vörösmarty Mihály 

Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola fűtéskorszerűsítésére. 
A fejlesztés megvalósulási helye: Kisbajcs, Arany János u. 20. 

A fejlesztés forrásösszetételét az alábbi táblázat mutatja: 
 

Megnevezés 2009. év 

Támogatásból igényelt összeg  20.000.000,- Ft  

Saját forrás  5.000.000,- Ft ebből 

Kisbajcs (662/2570) 1.287.938,-Ft 

Nagybajcs (861/2570) 1.675.097,-Ft 

Vámosszabadi (889/2570) 1.729.572,- Ft 
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Vének (158/2570) 307.393,- Ft 

Hitel - 

Egyéb támogatás - 

Egyéb forrás - 

Összesen 25.000.000- Ft 

 
A képviselő-testületek a községre jutó önerőt - nyertes pályázat esetén- saját költségvetésükben biztosítják, 

továbbá felkérik Kisbajcs Község Önkormányzatát, hogy az VMÁAMI költségvetésének módosítását 
vezessék át az önkormányzat költségvetési rendeletében. 

A képviselő-testületek kijelentik, hogy az intézmény 2008/2009-es tanévben megfelel a költségvetési tv. 8. 
sz. melléklet IV. Többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím Kiegészítő szabályok 2.1. pontjában 

foglalt feltételeknek, továbbá vállalják, hogy 2011/2012-es tanévig ezen feltételek teljesülnek az intézmény 
vonatkozásában. 

A képviselő-testületek vállalják, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti 
rendeltetésének megfelelően hasznosítják, a feladat ellátási helyet 5 évig nem szüntetik meg, illetve nem 

adják át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére. 
A képviselő-testületek felhatalmazzák Kisbajcs Község Polgármesterét a pályázat benyújtására, valamint a 

támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: 2009. április 3. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
3.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
A) NYDOP pályázat benyújtása, tervkészítés 
     Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs Község Polgármestere: Elmondja, hogy a Nyugat-dunántúli Fejlesztési 
Tanács 2009. májusában ismételten kiírja a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére a 
pályázatot. A pályázatot ismételten be lehetne nyújtani a fűtéskorszerűsítést kivéve azonos tartalommal. A 
pályázathoz tervek kellenek. Azonban ezzel nem rendelkezünk, mivel a tervező a korábbi pályázathoz nem 
teljesen kidolgozott tervet készített, csupán a pályázati dokumentációhoz előzetes anyagot állított össze. Ami 
a pályázatíró kérése volt a nagyobb nyerési lehetőség érdekében. 
 
Németh László iskolaigazgató: Az ablakcserével kb. éves szinten 15.000 m3 spórolható meg. 
Folyamatosan fűtjük az épületet és jó dolog lesz majd a 3 körös fűtési lehetőség kialakítása. Az épület belső 
felújítását valóban el kell végezni, és csak támogatni tudjuk a pályázatok benyújtását. 
 
Medvigné dr. Mózes Éva jegyző: Mi volt a régi pályázatban? 
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs Község Polgármestere: Komplex akadálymentesítés, fűtéskorszerűsítés, 
világítás korszerűsítés, számítástechnika terem kialakítás, padozat csere, belső festés, fedett kerékpártároló, 
tervezői díj, engedélyezési tervdokumentáció, nem engedélyes tervdokumentáció. 
 
Együd Bertalan megbízott jegyző: Igazából miről kell dönteni? Vámosszabadi községnek van tartaléka, 
de nem biztos, hogy tudja vállalni.  
 
Burányi Bernadett körjegyző: Most igazából nem az önrész biztosításáról kell dönteni, hanem arról, hogy 
elkészíthetjük-e a további terveket. 
 
Huszár Imre Nagybajcs Község Polgármestere: Beadhatjuk a pályázatot, de ha nem lesz hozzá önrész, 
akkor esetlegesen vissza kell adni mindezt. Jelenleg úgysem tudunk dönteni, a következő testületi ülésen elő 
lehet terjeszteni a konkrét számokat. 
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Kamocsai Sándor Kisbajcs Község Polgármestere: Később döntsenek erről a napirendről. 
 
Medvigné dr. Mózes Éva jegyző: A tervezőnek nem kell sok idő, mivel ő készítette az előzőt is. 
 
A képviselő-testületek jelen napirendnél döntést nem hoztak.  
 
 
Napirend utáni hozzászólások: 
 
Vámosi Elek Balázs vámosszabadi képviselő: Hogyan áll az iskola a fűtési költségekkel? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó: Nem lépte túl a negyedéves fogyasztás a tervezetet. 
 
Réti Csaba Vámosszabadi Község Polgármestere: Felkéri az iskola igazgatóját, hogy tájékoztassa a 
testületeket a tagiskola-vezető pályázat kiírásáról. 
 
Németh László iskolaigazgató: 2009.09.01. napjával a vezetői kinevezését határozott idejűvé alakítják. A 
vezetői állást ki kell írni. Vámosszabadi testületnek véleményezni kell, és jóvá kell hagyni. Azzal is kell 
számolni, hogy lesznek külső pályázók, ez igazából Vámosszabadi községet és a testületet fogja jobban 
érinteni. 
 
A képviselő-testületek a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vették. 
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt a Kisbajcs község polgármestere, mint az ülést levezető, megköszönte a 
képviselő-testületek aktív részvételét és az együttes testületi ülést bezárta. 

        
K.m.f. 

 
 
          Kamocsai Sándor            Huszár Imre 
         Kisbajcs község polgármestere       Nagybajcs község polgármestere 
 
 
 
            Réti Csaba                                      Jakusné Ságer Anna 
Vámosszabadi község polgármestere                   Vének község polgármestere 
 
 
      Medvigné dr. Mózes Éva                          Együd Bertalan 
      Nagybajcs község jegyzője           Vámosszabadi község mb. jegyzője    

 
 
              Burányi Bernadett 

                                   Kisbajcs és Vének községek körjegyzője 


