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  JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
Készült: 2010. április 21-én (szerdán) 18.00 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 
Bárány Dezsőné, Császárné Kovács Erzsébet, Győri Csaba, Hargitai Istvánné, Hatoss Gábor, Id. Nagy Ignác, Tolnai 
Ferenc képviselők 
Burányi Bernadett körjegyző 
 
 
Nagybajcs képviselő-testülete részéről: 
Huszár Imre polgármester  
Csordás S. Tibor, Teilinger Imre, Jászné Petrovicz Márta ( 2. napirendi ponttól), Oross Imre, Simon László, Tóth 
Tibor  képviselők  
Dr. Horváth Orsolya megbízott jegyző 
 
Igazoltan távol van: Csordás Tamás képviselő 
 
Vámosszabadi község képviselő-testülete részéről: 
Réti Csaba polgármester   
Alasztics Ervin, Horváth Anita, Molnár Kálmánné, Lukácsi Eszter ( 2. napirendi ponttól), Vámosi Elek Balázs, Dr. 
Villányi Balázs képviselők  
 
Igazoltan távol van: Méri Attila, Müller Sándor, Takács Zsolt képviselők 
Együd Bertalan megbízott jegyző 
 
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 

Kamocsai Antalné tagiskola vezető 
   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.  
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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 lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere elmondja, hogy 4 határozat végrehajtási ideje járt le, 
nevezetesen: 
A képviselő-testületek az előző együttes ülésükön elfogadták a közös fenntartású intézmények 2010. évi 
költségvetését, az iskola kollektív szerződését, döntöttek a gyógyító megelőző ellátás finanszírozásáról, valamint az 
iskolai fejlesztési hozzájárulás finanszírozásáról. Utóbbival kapcsolatban elmondja, hogy a telekalakítás és a szerződés 
megkötése folyamatban van. 
A határozatok az abban foglaltak szerint végrehajtásra kerültek. Kéri, hogy a képviselők fogadják el a beszámolót. 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2010.(IV.21.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2010.(IV.21.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2010.(IV.21.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2010.(IV.21.) határozata 

A képviselő-testületek az együttes ülésen hozott határozataik végrehajtásáról szóló   
(Kisbajcs 9,14,15,16/2010.,  
Nagybajcs 4,11,12,13/2010 

Vámosszabadi 17,18,19,20/2010 
Vének 6,10,11,12/2010.)  

szóbeli tájékoztatást tudomásul veszik és elfogadják. 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere 
 
 

2) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2009. évi költségvetéséről (zárszámadás) 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete kiegészül Lukácsi Eszter képviselővel, így a 
képviselő-testület 7 fővel ülésezik tovább. 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők kézhez kapták, kéri, hogy 
vitassák meg az anyagot. 
 
Tóth Tibor nagybajcsi képviselő kérdezi, hogy mit takar a több, mint 4 millió Ft-os fűtés felújítás, mivel 2009-ben 
már több mint 11 milliót költöttek? Szeretné, ha erről kapnának bővebb felvilágosítást. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy 16 millió Ft + 5 millió Ft pályázati pénzt el kell költeni, 2009-ben 
csupán 15 milliót sikerült felhasználni. Az Önkormányzati Minisztérium tájékoztatása alapján a fennmaradó részt 
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hőszigetelésre, illetve egyéb felújításra tudják felhasználni. (pl. vízlágyító, ablakcsere, fűtésszabályzó csapok) 
Kiírásra került újra a közbeszerzés. Elmondja, hogy 2 pályázat érkezett be. De sajnos nem a Mechvill vitte el a 
munkát, hanem a Bellmann. Ez egy győri cég, akik alapvetően kőműves munkákat végeznek. Műszakilag indokolt 
pótmunkával ki kell használni a fennmaradó pályázati támogatást.  
2010. május 10. napjával kezdődik meg a munka. Ezek a munkák már nem zavarják az órákat. 2010. június 30-ig be 
kell fejezni. 
 
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete kiegészül Jászné Petrovicz Márta képviselővel, így a 
képviselő-testület 7 fővel ülésezik tovább. 
 
Huszár Imre Nagybajcs község polgármestere kérdezi, hogyan alakul majd az 5 millió Forintos önerő? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a pályázathoz 4 millió Ft önerő szükséges. De voltak, illetve 
lesznek olyan plusz kiadások, amit a pályázat nem tartalmaz, és a négy önkormányzatnak kell közösen megfizetni, 
ilyen a műszaki ellenőr díja, a tervező díja, a közbeszerzés költségei,  hirdetési díjak, ez már szerinte több mint 1 
millió forint lesz összesen. 
Ismerteti az iskola előirányzat maradványát, a lényeg, hogy egyik önkormányzatnak sincs fizetési kötelezettsége. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Védőnői Szolgálattal kapcsolatos pénzmaradványt (65.000,- Ft-
ot) a védőnő a szolgálathoz szeretné felhasználni. Kéri a képviselőket, hogy a beszámolót fogadják el.  
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
36/2010.(IV.21.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2010.(IV.21.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2010.(IV.21.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2010.(IV.21.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a közös fenntartású 
intézmények 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót ( zárszámadást) az előterjesztés szerint tudomásul veszik és 

elfogadják. 
A képviselő-testületek felhatalmazzák a védőnőt, hogy a Védőnői Szolgálatnál jelentkező 2009. évi előirányzat-

maradvány (65 ezer Ft)  felhasználásáról gondoskodjon. 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
Szalainé Szentmihályi Andrea védőnő 

 
3.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az iskola teljes körű akadálymentesítésével kapcsolatban a 
közbeszerzési kiírás 2010. április utolsó hetében jelenik meg. 2010. július hónapban indulhat majd a munka. 
Az iskola igazgató választással kapcsolatban elmondja, hogy 3 pályázó várható. 
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Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kisbajcs Község Polgármestere az 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 
 
 
 
 
              Dr Horváth Orsolya                                     Együd Bertalan 
      Nagybajcs község megbízott jegyzője           Vámosszabadi község mb. jegyzője    

 
 
 
 
              Burányi Bernadett 

                                           Kisbajcs és Vének községek körjegyzője 


