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  JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
Készült: 2009. április 14-én (kedden) 18.30 órai kezdettel tartott Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi 
és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak: 
 
Kisbajcs képviselő-testülete részéről:  
Kamocsai Sándor polgármester 
Császárné Kovács Erzsébet, Győri Csaba, Hatoss Gábor, Tolnai Ferenc, Id. Nagy Ignác, Bárány 
Dezsőné, Hargitai Istvánné képviselők  
Burányi Bernadett körjegyző 
 
 
Nagybajcs képviselő-testülete részéről: 
Huszár Imre polgármester  
Csordás S. Tibor, Oross Imre, Teilinger Imre, Tóth Tibor, képviselők  
Medvigné dr. Mózes Éva jegyző 
 
Igazoltan távol van: Csordás Tamás, Jászné Petrovicz Márta,  Simon László képviselők  
 
Vámosszabadi község képviselő-testülete részéről: 
Réti Csaba polgármester   
Alasztics Ervin, Lukácsi Eszter, Méri Attila, Molnár Kálmánné, Müller Sándor, Horváth Anita 
Vámosi Elek Balázs képviselők 
Együd Bertalan megbízott jegyző 
Igazoltan távol van:, Takács Zsolt, Dr. Villányi Balázs képviselők  
 
Vének képviselő-testülete részéről: 
Jakusné Ságer Anna polgármester      
Tolnay Károly, Horváth Árpád, Kollár Miklós, képviselők 
Burányi Bernadett körjegyző 
 
Igazoltan távol: Forrás József, Zomboriné Madarász Zsuzsanna képviselők 
 
Jelen vannak továbbá: 

  Németh László iskolaigazgató 
  Kamocsai Antalné tagiskola vezető 
  Szalainé Szentmihályi Andrea védőnő 
  Tolnay Béláné gazdálkodási előadó 
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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 5 jelen van, Vámosszabadi község 10 
képviselője közül 8 jelen van, Vének község 6 képviselője közül 4 jelen van.  
Előterjeszti a napirendi javaslatot, majd kéri a képviselő-testületeket, hogy a napirendet fogadják el.  
 
Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag 
elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták: 
 
 

1) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2008. évi gazdálkodásáról (zárszámadás) 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere elmondja, hogy a képviselő-testületek az írásos 
előterjesztést kézhez kapták. Kéri, hogy vitassák meg az anyagot. 
 
Réti Csaba Vámosszabadi község polgármestere elmondja, hogy a Vámosszabadi Tagiskolánál 
jelentkező fizetési kötelezettség 641 ezer forint, ebből javasolja levonni a központi iskolánál jelentkező 
többletet. 
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere szerint el kell dönteni, hogy mire használják fel 
a jelentkező maradványt. 
 
Huszár Imre Nagybajcs község polgármestere szerint a polgármesteri megbeszélésen történt 
egyeztetés alapján az iskolai pályázat önrészét kellene biztosítani. 
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere elmondja, hogy az ablakcserét elvégezték, a 
kivitelező 2 részletben kéri a számla kiegyenlítését: 2009. évben a 2.010.000,- Ft és 2010. évben a 
720.000,- Ft-ot. 
 
Huszár Imre Nagybajcs község Polgármestere: Nem javaslom a 720.000,- Ft 200-es kifizetését. 
 
Németh László iskolaigazgató elmondja, hogy konyhamalac beszerzése égető szükség lenne, már 
az eredeti költségvetésben is szerepelt, 60-100.000,- Ft-ba kerülne. 
 
Huszár Imre Nagybajcs község polgármestere elmondja, hogy már csak 1-2 hónap van hátra a 
tanévből, nem javasolja a beszerzését. Szerinte szeptemberben térjenek vissza erre a kérdésre. 
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere elmondja, hogy Vámosszabadi kéri beszámítani 
a többletet a visszafizetési kötelezettségbe, a többi önkormányzat pedig az iskolai pályázat önerejéhez 
kívánja beszámítatni a maradványt. 
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Összefoglalja az elhangzottakat és kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
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 
29/2009.(IV.14.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
32/2009.(IV.14.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2009.(IV.14.) határozata 

Vének Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2009.(IV.14.) határozata 

 Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a közös 
fenntartású intézmények 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót ( zárszámadást) az előterjesztés 

szerint az alábbi kiegészítésekkel fogadják el: 
A Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolánál 2008. évből fennmaradó 
előirányzat-maradványt, Kisbajcs 838 ezer Ft-ot, Nagybajcs 726 ezer Ft-ot, Vének 98 ezer Ft-ot a 
beadott fűtéskorszerűsítési pályázat önerejéhez kívánják beszámítani, míg Vámosszabadi Község 

Önkormányzatát 641ezer -475 ezer =166 ezer Ft visszafizetési kötelezettség terheli a 
gesztorönkormányzat felé.  

A Védőnői Szolgálatnál jelentkező 2009. évi előirányzat-maradvány (143 ezer Ft)  a községek között 
létszámarányosan kerül visszaosztásra, mely felhasználásáról a védőnő bevonásával a képviselő-
testületeknek a szolgálatnál jelentkező szakfeladaton gondoskodni kell. Ezek alapján a 2008.évi 

előirányzat –maradványból Nagybajcs községet 40.100 Ft, Vámosszabadi községet 61.100 Ft, Kisbajcs 
községet 34.700 Ft, Vének községet 7.100 Ft illeti meg létszámarányosan.   

Határidő: Azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
Szalainé Szentmihályi Andrea védőnő 

 
2)  Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Alapító Okiratának 

módosítása  
  Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy januártól egy új törvény és az államháztartás 
működési rendjéről szóló kormányrendelet módosulása miatt felül kell vizsgálni az alapító okiratokat. 
A legfontosabb változás egyrészt, hogy változik a költségvetési szervek besorolása feladatellátás 
alapján, illetve tevékenység jellege alapján. Másrészt 2010. januártól új szakfeladatrend lép hatályba. Az 
alapító okiratok tartalma is újradefiniálódott. Ennek megfelelően az iskola önállóan működő és 
közszolgáltató költségvetési szerv besorolást kell, hogy kapjon. Annak érdekében, hogy ne kelljen 
többször is módosítani az alapító okiratot mellékletben szerepel a 2010. januártól hatályba lépő új 
szakfeladatrend. Kéri, hogy a képviselők fogadják el az alapító okiratot az intézmény vonatkozásában. 
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Alasztics Ervin vámosszabadi képviselő javasolja, hogy  tagiskola vezetőjének kinevezésénél a 
véleményezi jog helyett egyetértési jog szerepeljen. 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy törvény írja elő a véleményezési jogot. 
 
Medvigné dr. Mózes Éva jegyző kérdezi, hogy folytathat–e vállalkozást az intézmény vagy nem? 
Mivel ellentmondás van ezzel kapcsolatban az alapító okiratban. 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a képviselő-testületek jóváhagyásával folytathat, így az 
a mondat, hogy az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat kikerül az alapító okiratból. 
Összefoglalja az elhangzottakat és kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
  
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 
30/2009.(IV.14.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
33/2009.(IV.14.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2009.(IV.14.) határozata 

Vének Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 
36/2009.(IV.14.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a 
kisbajcsi székhelyű Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola alapító okiratát 

az előterjesztés szerint elfogadják, és tudomásul veszik. 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Burányi Bernadett körjegyző 
Németh László iskola-igazgató 

 
3.) Tájékoztató Társulási Tanács megalakításának lehetőségéről 
     Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, Burányi Bernadett körjegyző 
 
Huszár Imre Nagybajcs Község Polgármestere elmondja, hogy még nem tudtak foglalkozni ezzel 
a kérdéssel, így kéri, hogy napolják el lehetőség szerint a 2010-es választásokig. 
 
Jakusné Ságer Anna Vének Község Polgármestere javasolja, hogy a Társulási Tanács ülései előtt a 
képviselők kapjanak tájékoztatást a polgármestertől. 
 
Müller Sándor vámosszabadi képviselő szerint van előnye és hátránya a társulás létrehozásának.  
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Elmondja, hogy a képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét, ha viszont újra kell kezdeni a 
tanácskozást, akkor már nincs felhatalmazás. Képviselő-testületi ülésen viszont ott vannak a 
képviselők, így lehet még változtatni a dolgokat. 
 
Jelen napirendi pont megtárgyalását a képviselő-testületek határozathozatal nélkül 
elnapolták. 
 
 

4.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az iskola kerítésének felújítása és 
ablakcseréje megvalósult, a futópályázat kiépítése megkezdődött. A közoktatási pályázat benyújtásra 
került. 
 
A képviselő-testületek a tájékoztatót 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 


