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Tisztelt Képviselők! 

Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 79. §. (1) bekezdése alapján a 

polgármester az önkormányzat, illetve a részben önállóan gazdálkodó intézményének, így a közösen 

fenntartott intézmények ¾ éves helyzetéről a következő évi költségvetési koncepciójához kapcsolódóan 

tájékoztatja a képviselő-testületeket.  

A tájékoztatónak tartalmaznia kell az intézmény költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, az 

esetleges hiány vagy többlet alakulását, a tartalék, pénzmaradvány felhasználását. Mindezeket szem előtt 

tartva készült el az írásos előterjesztés. 

A fenntartó önkormányzatok a közös üzemeltetésben működő iskola és védőnői szolgálat, valamint a 

hozzájuk kapcsolódó szakfeladatok kiadásait és bevételeit 2010. évben 106.081 ezer forinttal fogadták el, 

mely tartalmazza a közös intézmények működési és felhalmozási kiadásait és bevételeit. 

Általános bevezetésként először szólnék a védőnői szolgálatnál a háromnegyedév folyamán elvégzett 

munkákról, a felmerülő gondokról és megoldandó feladatokról: 

A fenntartó önkormányzatok a közös fenntartásban működő Védőnői szolgálat 2010. évi költségvetését 

4.020.000,- Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadták el 2010. február 10. napján. A szolgálat 

működése zavartalan volt az elmúlt háromnegyed évben. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól 

kapott finanszírozás elegendő a működéshez. A költségvetésbe betervezett feladatok szinte teljes 

mértékben megvalósultak (rákszűrés, anyatejes nap, egészségnevelés nap iskola). Év végén szeretne még a 

védőnő az óvodákba egészségnapot szervezni, melynek keretében gyümölcsöt vásárolna a gyerekek 

számára. A kiadások 71 %-ra, míg a bevételek 75 %-ra teljesültek. A szolgálatnál esetlegesen év végén 

jelentkező többlet bevételt, csak erre a szakfeladatra lehet felhasználni. 

A fenntartó önkormányzatoknak el kell mondani, hogy a védőnői szolgálathoz kapcsolódó iskola-

egészségügyi feladatok 2010. december 1. napjától átkerülnek Ikrényhez. A területi védőnői szolgálat 

ellátási kötelezettsége körébe tartozók létszáma elsődleges tájékoztatás alapján még így is elegendő ahhoz, 

hogy teljes terjedelmében finanszírozásra kerüljön a szolgálat. 

A Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2010. évi költségvetése többszörös 

egyeztetés után 2010. március 1. napján került elfogadásra 102.061.000,- Ft-tal, mely tartalmazza az 

intézmény működési és felhalmozási kiadásait és bevételeit is.    

 
Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola esetében a 2010. évi költségvetés 
többszöri egyeztetés, megbeszélés után került elfogadásra.  

- A költségvetésbe betervezett működési kiadások teljesülése időarányos, kivételt az Iskolai 
étkeztetés képez, ahol kiadások teljesülése 2010. szeptember 30-án csupán 54 %-os volt, a térítési 
díjból, valamint az iskolatej támogatásából származó bevételek is csupán 67 %-ra teljesültek. Ez 
véleményem szerint túltervezésből adódik. Itt várhatóan az év végéig, mind a kiadásokat, mind a 
bevételeket figyelembe véve kb. 1.500 ezer forintos maradvány jelentkezik.   

- Az Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása 1-4. évfolyamon szakfeladaton a kiadások 
teljesülése 81 %-os. Ez valamelyest felette van az időarányos teljeülésnek, azonban várhatóan év 
végéig ez rendeződni fog, az 5-8 évfolyamos szakfeladaton jelentkező megtakarításokból. Ezen a 
szakfeladaton került betervezésre az iskola fűtési rendszerének felújítása, mely 2010. I. félévében 
be is fejeződött. A bekerülési költség elszámolásra került a fenntartó önkormányzatok felé. Ez 
évben 5.730 ezer forint került itt lekönyvelésre (mivel a közbeszerzéssel kapcsolatos a kiadások 
másik szakfeladaton jelennek meg). Az önkormányzatok a rájuk eső részt megfizették az 
elszámolás után. A fűtési rendszer felújításával párhuzamosan keült elszámolásra a 2009. évi 
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pénzmaradvány is, melyről a testületek részeletes tájékoztatást kaptak. A bevételek teljesülése 62 
%-os. 

- Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása 1-4. évfolyamon a betervezett kiadások teljesülése 48 %-
os, míg a bevételek teljesülése 100 %-os. A kiadások alacsony teljesülése abból adódik, hogy a 
központi iskolához betervezett logopédiai ellátás csak a 2010/2011-es tanévtől kezdődően indult 
el, várhatóan havi 60 ezer foritba fog kerülni, így a betervezett 160 ezer forint nem lesz elegendő 
erre a feladatra, év végéig kb. 80 ezer forinttal fog megemelkedni a kiadás, de erre a kistérségtől 
kapott normatíva fedezetül szolgál. Vámosszabadi tagiskolában ettől az évtől 1 tanulót kellett 
kiemelni az osztályból, szeptember 1. napjával pedig plusz még 1 főt. A két gyermek integrált 
oktatása azonban már többe kerül, így az ott betervezett 444 ezer forint már nem lesz elegendő 
erre a feladatra, kb. év végéig 20-30 ezer forinttal fog megemelkedni a kiadás. Egy gyermekre a 
normatívát az önkormányzat csak utólag tudja leigényelni.  

- Az Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása 5-8. évfolyamon szakfeladaton a kiadások 
teljesülése csupán 33 %-ot mutat, mely abból adódik, hogy az iskola akadálymentesítéséhez a 
40.000 ezer forintos támogatási összeggel módosításra került már az előirányzat. Az iskolában az 
akadálymentesítéssel kapcsolatos munkálatok befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. 
A kivitelező benyújtotta a számlát, illetve már voltak kisebb számlák, amelyet már kifizetett az 
önkormányzat szeptember illetve október hónapban. A kifizetett és benyújtott számlákat a 
következő táblázat mutatja: 
 

Számla kiállítójának 
neve 

Számla tartalma Számla végösszege Kifizetés dátuma 

Argilla 2000. Kft. engedélyek beszerzése 262.500,- Ft 2010.02.19. 

Dekorland Kft. táblák készítése 63.250,- Ft 2010.10.19. 

Info-Rex 3G Bt. közbeszerzési 
szakértői díj 

325.000,- Ft 2010.10.19. 
 

CÉHMESTER 
Építőipari Kft. 

Építőipari munkák  41.464.094,- Ft --- 

Argilla 2000. Kft. kiviteli tervek 1.665.499,- Ft --- 

Horváth Sándor ev. műszaki ellenőri díj 862.500,- Ft --- 

 
A kivitelezői számla kifizetéséhez kapcsolatosan az önerők bekérésére a következő napokban fog 
sorkerülni. A szakfeladaton a működési kiadások teljesülése időarányos, várhatóan előirányzat 
maradvány nem fog jelentkezni az év végén. A bevételek teljesülése is csupán 21 %-os, mely a már 
említett előirányzat módosításból fakad. A 2010/2011-es tanévben a tanulók minden tartágyból 
szakos tanári ellátást kapnak. Így az angol és biólógia oktatás, valamint a számítástechnika oktatása 
is megoldódott. A jelentkező többlet költség a volt igazgató béréből és annak járulékaiból kerül 
fedezésre. 

- A Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai oktatása 5-8. évfolyamon szakfeladatnál azt kell 
elmondani, hogy a 2010/2011-es tanévtől az itt foglalkoztatott pedagógus munkaidejét fel kellett 
emelni napi 8 órára. Az ezzel kapcsolatos többlet kiadások fedezeteként a volt iskola igazgató 
bérének egy része szolgál.  

- Alapfokú művészetoktatás képzés szakfeladaton a teljesülések alatt maradnak az időarányosnak. A 
bevételek csupán 40 %-os, míg a kiadások 64 %-os teljesülést mutatnak. Sajnos a bevételeknél az 
iskola nem fogja elérni a 100 %-ot, véleményem szerint túltervezés történt ezen a területen is. A 
kiadások teljesülése meg fogja közelíteni a 100 %-os szintet, hiszen a 2010/2011-es tanév I. 
félévére most kerülnek beszerzésre a foglalkoztatáshoz szükséges szakmai anyagok. A 
megemelkedett gyereklétszám miatt magasabb térítési díj bevétel várható, aminek következtében a 
kiadások és bevételek év végére azonos szintre kerülnek. Itt is el kell mondani, hogy a 
képzőművészeti szakon plusz egy csoportot kellett indítani, ezért az eddig 4 órás munkaidőben 
dolgozó pedagósus munkaidejét szeptember 1. napjától 6 órára kellett növelni, valamint az 
óraadóként dolgozó külsős munkavállaló óraszáma is megnövekedett. Az itt jelentkező 
többletkiadásokra szintén a volt iskolaigazgató bére szolgál fedezetül. 

- Az Általános iskolai napköziotthoni ellátás szakfeladaton a kiadás teljesülése 76 %-os. Bevétel 
ezen a szakfeladaton nem jelentkezik. A napközis feladatok ellátását Vámosszabadi tagiskolában 
főállású munkavállalóval, míg a központi iskolában túlórában látják el a nevelők. 
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- Volt iskola igazgató bére az alábbiakra szolgál fedezetül (3,5 hónapra 808 ezer forint)  
o SNI tanulók oktatása 5-8. évfolyam szakfeladaton alkalmazott pedagógus bére és járulékai 

251.000,- Ft 
o Művészeti oktatás csoportszám növekedés miatti béremelés 225.000,- Ft 
o szakos óraadók díja várhatóan 350.000,- Ft 

- Kisbajcs Község Önkormányzata mint gesztor ez évben is pályázott az Oktatási és Kulturális 
miniszter 18/2010. (IV.7.) OKM rendelete alapján a művészeti oktatás támogatására. A pályázat 
pozitív elbírálásban részesült, 257 ezer forint támogatást kapott az iskola. Az elnyert támogatást az 
intézmény működési jellegű kiadásainak fedezésre, illetve az elnyert támogatás minimum 50 %-át 
tárgyi eszközök beszerzésére kell fordítani. Különös tekintettel az alapfokú művészetoktatás 
követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) 
MKM rendeletben előírtak megvalósulását szolgáló, az oktatás-neveléshez szükséges felszerelések, 
taneszközök korszerűsítésére és beszerzésére. Az iskola vezetésével egyeztetve a kapott támogatás 
felhasználására november hónapban fog sor kerülni.  

- Ismételten pályázatunk az iskola nevében az Informatikai fejlesztési feladatok támogatására a 
21/2010. (V. 13.) OKM rendelet alapján 7 db asztali konfiguráció beszerzésére, valamint az 
akkreditált adminisztrációs és ügyviteli szoftver további beszerzésével kapcsolatos kiadásokra, 
összességében 1.000 ezer forint értékben.  A pályázat elbírálása során a megitélt támogatás 1.000 
ezer forint, a pénzeszköz felhasználása folyamatban van.  

- A Győri Többcélú Kistéréségi Társulástól a gyógy-testnevelési feladat biztosításához 226.600,- Ft 
támogatást kapott az intézmény a 2009/2010-es tanév II. félévére. Az összeg felhasználása során 
tornaszerek illetve tároló szekrények kerültek beszerzésre, a támogatásról utólagosan számlákkal 
kell elszámolni. 

- A központi iskolánál szeptember 1. napjától ellátásra kerülő logopédiai oktatás is támogatásban 
fog részesülni. Az ellátást minden olyan gyermeknek biztosítani kell, akik ezt igénylik, illetve 
vannak olyan gyermekek akiknek kötelezően biztosítania kell a fenntartónak.   

 

Tisztelt Képviselők! 

Ennyit szerettem volna elmondani a 2010. III. negyedéves bevételi és kiadási teljesülésekről. 

A szakfeladatok bevételeinek és kiadásainak teljesülését vizsgálva, azt lehet megállapítani, hogy  

 Az iskola elfogadott költségvetébe betervezett felújtások beruházások befejeződtek, a számlák 
kifizetése, valaint a támogatás leigénylése áthúzódott a IV. negyed évre (esetlegesen a támogatás 
kifizetésének utolsó üteme át fog csúszni a 2011-es évre). A működéshez szükséges feltételek 
adottak, várhatóan ezek az összegek nem fogják meghaladni a 100 %-ot. Az iskolai étkeztetésnél 
jelentkezik körülbelül 1.500 ezer forintos megtakarítás, ez véleményem szerint túltervezésből 
adódik. A polgármesteri megbeszélésen beterjesztésre került, hogy a 2010. évi költségvetésből 
kimaradt két pedagógus jubileumi jutalmának betervezése. Ez 657.606,- Ft-ot jelent, szeretné az 
intézmény vezetősége, hogy ezt a jelentkező megtakarítás terhére fizzessék ki. A polgármesterek 
elfogadták a javaslatot. 

 Védőnői szolgálatnál a bevételek fedezni fogják a kiadásokat teljes mértékben.    
A közös fenntartású intézmények 2010. év III. negyedévről ennyit kívántam elmondani. Kérem, hogy a 

kiadott táblák és szöveges beszámoló alapján a tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek. 

Kisbajcs, 2010. november 3. 

                                                                                                            Kamocsai Sándor 

                                                                                                                polgármester 
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Tisztelt Képviselők ! 

 

A Magyar Köztársaság 2011. évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslatot (T/1498) a Kormány 2010. 

október 30. napján nyújtotta be az Országgyűléshez. 

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 70. és 71. §–a értelmében, a polgármeste 

nyújthatja be a képviselő-testületeknek a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót, amire épül 

a következő évi költségvetés.  

A költségvetési koncepció összeállítása előtt, át kell tekinteni az önállóan és részben önállóan gazdálkodó 

költségvetési szervek következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, és bevételei forrásait. 

A Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolát négy önkormányzat tartja 

fent, így az előterjesztett koncepciót és majd azt követően a 2011. évi költségvetési javaslatot is, közös 

testületi ülésen kell elfogadni. Az iskola bevételeinek nagyobb hányadát normatív támogatásokból éri 

el, melyet az iskolában tanuló gyermekek létszáma után tud igényelni a gesztor község. A bevételeinek 

másik jelentősebb részét a Győri Többcélú Kistérségi Társulástól igényelt támogatás teszi ki. Saját 

bevételei étkezési és művészetoktatási térítési díjakból, valamint bérleti díjakból származnak. A kiadások 

és a már említett bevételek között jelentkező hiányt, Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének 

községek, mint fenntartók hozzájárulásként fedezik.    

Tisztelt Képviselők ! 

A Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2011. évre vonatkozó koncepciója a 

2011. évi költségvetési törvényjavaslat, a Közalkalmazotti törvény és Személyi jövedelemadó törvény 

figyelembevételével került összeállításra. 

Az iskola 2010. október 1-jei tanulói létszáma 185 fő (központi iskolában 157 fő, tagiskolában 28 fő), 

művészeti oktatásban 63 fő tanuló részesül. Ezen tanulói létszámok, valamint a 2011/2012-es tanévre 

becsült (várhatóan 197 fő) létszámok figyelembevételével lehet majd megállapítani a 2011. évre vonatkozó 

normatívákat, melyek a következők:. 

 Alap-hozzájárulás az iskolai oktatáshoz: a teljesítménymutató alapú hozzájárulás – tanévi 
finanszírozás: 2007. szeptember 1-jétől egységes – több oktatás-szervezési paraméter 
alapulvételével képzett teljesítmény mutató alapján jár a hozzájárulás. A közoktatatási 
teljesítménymutató az oktatás-szervezés költségigényét meghatározó paraméterekre 
(csoport/osztály átlaglétszáma, foglalkoztatási időkeret, a pedagógus kapacitás, azaz a heti 
kötelező pedagógus óraszámok figyelembevétele) alapozza meg az alapfeladatokhoz a 
hozzájárulások mértékrendszerét. Az önkormányzat által fenntartott általános iskolában elméleti 
képzésben részt vevő tanulók után, teljesítmény-mutató alapján számított normatíva a 2011. évi 
költségvetési törvényjavaslat alapján kerül kiszámításra, mely a 2011-ben egész évben 2.350.000,- 
Ft. Ez a normatíva vehető igénybe a sajátos nevelési igényű gyermekek után, az alapfokú 
művészetoktatási intézmény, képző- és iparművészeti, táncművészeti ágán tanulók létszáma 
után, valamint az általános iskolában nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulók után, akik 
számára a Közokt. tv. 53. §-ának (4) bekezdése szerinti időkeretben szervezett napközis 
foglalkoztatást biztosítanak. Ha az oktatást összevont osztályban szervezik, akkor a teljesítmény-
mutató számításánál a tanulót a legmagasabb számú iskolai évfolyamhoz kell besorolni 
(Vámosszabadi tagiskola). A BM Önkormányzati Gazdasági Főosztálya valamint a NGM 
Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztálya által meghatározott felmérésben közölt 
adatok alapján (önkormányzati adatszolgáltatás), központilag kerülnek kiszámításra a teljesítmény-
mutatók, és az azokhoz kapcsolódó normatívák, így ebből adódóan pontos adatokat nem tud az 
önkormányzat szolgáltatni. E jogcím tartalmazza a Közokt. tv.ben és végrehajtási rendeleteiben 
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meghatározott közoktatási, kötelezően ellátandó szakmai feladatokhoz ezen belül a diáksporthoz, 
a szabadidős programok tervezéséhez, kulturális neveléséhez, továbbá egyes pedagógus 
juttatáshoz (kiemelt munkavégzéshez járó kereset-kiegészítés) kapcsolódó hozzájárulásokat is. 

 Sajátos nevelési igényű tanulók után a fenntartó önkormányzatok egyrészt alap-hozzájárulást 
kapnak a teljesítmény mutató alapján, másrészt kiegészítő normatívára jogosultak, mely 2011-
es költségvetési évben 224.000,- Ft/fő/év. A hozzájárulást azon tanulók után igényelheti az 
önkormányzat, akikről a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye az iskola 
rendelkezésére áll, és nappali rendszerű iskolai oktatásban vesznek részt. A hozzájárulás 80 %-át 
(179.200,- Ft) tudja igénybe venni az intézmény a beszédfogyatékos, enyhén értelmi fogyatékos 
sajátos nevelési igényű tanuló után. A hozzájárulás 70 %-a jár (156.800,- Ft) a megismerő 
funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési 
igényű tanulók után. 2009/2010-es tanévtől Vámosszabadi tagiskolában is meg kellett oldani az 
ilyen problémákkal küzdő gyermekek oktatását, mivel szeptember óta már 2 tanuló jelezte igényét. 
A tagiskolában csak óraadó pedagógus alkalmazásával lehet megoldani ezt e jellegű problémát. A 
hozzájárulás igénybevételének  további feltétele, hogy az intézmény alapító okiratának 
tartalmaznia kell a fogyatékosság típusát is. 

 Pedagógiai módszerek támogatása a minősített alapfokú művészeti oktatásban résztvevő 
gyermekek után vehető igénybe. Fajlagos összege 13.800,- Ft/fő/év a 2011-es költségvetési évre 
vonatkozóan csupán nyolc hónapra lehet igénybe venni a 2010. évi költségvetési törvény 
alapján. A hozzájárulást azon intézmények tanulóinak létszáma után igényelhetik az intézményt 
fenntartó önkormányzatok amelyek a „Minősített” vagy a „Kiválóra minősített” alapfokú 
művészetoktatási intézmény címet megszerezték. 

 Intézményi társulás általános iskolájába járó tanulók utáni támogatás 36.300,- Ft/fő/év a 
2011-es költségvetési évben. Azonban itt is azt kell elmondani, hogy csak 8 hónapra veheti 
igénybe az önkormányzat a 2010. évi költségvetési törvény alapján. A támogatást az 
intézmény székhelye szerinti önkormányzat igényelheti a társulásban részvevő községek általános 
iskolai 1-8. évfolyamos oktatásban részvevő tanulók létszáma után. 2008. év előtt már működő 
társulásoknál a hozzájárulás az 5-7. évfolyamos tanulók után abban az esetben igényelhető, ha a 
2010/2011. tanévben az 5-7. évfolyamon szervezett osztályok tanulók esetében az osztály 
átlaglétszáma eléri a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály 
átlaglétszámának 60 %-át. Felmenő rendszerben a 8. évfolyamon átlaglétszám elvárás nincs. A 
létszámfeltételek e tekintetben megfelelünk. Az igénylés további feltétele az érintett nevelési-
oktatási intézmény írásos megállapodásban rögzített közös üzemeltetése, az intézmény 
költségvetésének közös meghatározása. A társulás intézményeibe járó városi gyermekek, 
tanulók után a hozzájárulás nem jár. 

 Szakmai, informatikai fejelsztési feladatok támogatása címszó alatt 1.750,- Ft/fő/év 
hozzájárulást lehet igénybe venni a 2010/2011. tanévi nyitó közoktatási statisztikai létszám 
alapján. (Ez új normatíva, azonban sajnálatosan azt kell elmondani, hogy az előző években 
működő informatikai és eszközfejelesztési pályázati lehetőség megszűnik a 2011-es évben.) 

 Kedvezményes iskolai étkeztetés támogatás (68.000,- Ft/fő/év) azon tanulók után 
igényelhető akik az önkormányzat által fenntartott iskolában nappali rendszerű oktatásban részt 
vesznek, és akik számára a fenntartó a Gyvt. 148. §-ának (5) bekezdése alapján 50 %-os normatív 
étkeztetési térítési-díj kedvezményt, illetve azok után a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben reszesülő 1-8. évfolyamos általános iskolai tanuló után, akik számára ingyenes 
étkeztetést biztosít. E címhez kapcsolódó hozzájárulások az étkezést igénybe vevő, térítési díj-
kedvezményre jogosult tanulók 2011. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma alapján 
tervezhető, illetve igényelhető. 

 Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása címszó alatt 12.000,- Ft/fő/év 
támogatás igényelhető azon tanulók után, akik Közokt. tv. 10. §-ának (4) bek., továbbá a 
tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. Tv. 8. §-ának (4) bek. alapján ingyenes 
tankönyvellátásra jogosult. A támogatás a nappali rendszerű oktatásban részt vevő, ingyenes 
tankönyvellátásra jogosult iskolai tanulók 2011/2012. tanévi nyitó tényleges közoktatási staitsztikai 
létszám után. 
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A 2011. évi költségvetési törvényjavaslat 3. sz. melléklete alapján ezek a normatívák igényelhetők az 

iskolában tanuló gyermekek létszáma után. 

Ugyanezen törvényjavaslat „A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított 

előirányzatok” (5. sz. melléklet) alapján az iskola vonatkozásában esetlegesen az alábbi támogatások is 

elérhetők. 

 Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többlet kiadások támogatása: az előirányzat 
nyújt fedezetet a Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások jogcímen az előző 
évben jóváhagyott, tárgyévre áthúzódókötelezettségvállalások forrásául. Továbá a prémiumévek 
programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti 
munkáltatói kifizetések forrásául. 

 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásokon belül az Esélyegyenlőséget szolgáló 
intézkedések támogatása címszó alatt a tanulók esélyegyenlőségét szolgáló foglalkozásokhoz, 
ellátásokhoz a neveleési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM 
rendletben meghatározott követelmények és az oktatásért felelős miniszter által kiadott program 
szerinti képességkibontakoztató, integrációs felkészítéshez. 

 Alapfokú művészetoktatás támogatása: megszűnt (sajnálatosan a 2011. évben nem lehet ilyen 
címszó alatt pályázni, pedig évek óta 300-400 ezer forintban részeült az intézmény). 

 Közoktatási informatikai és eszköz fejlesztési feladatok támogatására megszűnt (előző 
években ezen a címszó alatt 1-2 millió forintot kapott az intézmény).  

 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések címszó alatt lehet 
- társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 

fejlesztése felújítása címszó alatt támogatást igényelhető az intézményi társulás székhely 
önkormányzata, a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézménye fejelsztésére, 
felújítására. Az igényelhető maximális támogatás 30 milló forint. 

- Iskolai sport infrastruktúra-fejelsztés, felújítás címszó alatt az önkormányzat tulajdonában 
lévő sportlétsítmény fejelsztésére felújítására. Maximálisan igényelhetó támogatás 20 millió 
forint. Mind két pályázati lehetőség esetében a helyi önkorményzatokért felelős miniszter, 
tájékoztatást ad ki 2011. február 28-áig. 

 

A 2011. költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete, mely „A helyi önkormányzatok normatív, 

kötött felhasználású támogatásait” tartalmazza, ezek közül az alábbiak alapján vagyunk jogosultak 

normatívára. 

 Pedagógus továbbképzés igénybevételének támogatása címszó alatt 10.500,- Ft/fő/év 
igényelhető a pedagógus-munkakörben foglalkoztaottak 2010/2011. tanévi nyitó és a 2011/2012. 
tanévi nyitó közoktatási statisztikai tényleges illetve becsült teljes munkidőre átszámított 
átlaglétszámra. 

 Támogatás egyes pedagógiai pótlékok kiegészítéséhez 
- osztályfőnöki pótlék kiegészítése statisztikai létszám alapján, a 2009. február 1-jétől hatályos 

pótlék alsó mértékéig történő kötelező pótlékemelésre használható fel. 
- gyógypedagógiai pótlék kiegészítése, szintén a 2009. február 1-jétől hatályos pótlék alsó 

mértékéig történő kötelező pótlékemelésre használható fel 
 

Többcélú kistérségek támogatásán belül a Közoktatási intézményi feladatok közül 

 Bejáró gyermekek tanulók alapján járó támogatás az intézményi társulás által fenntartott intézmény 1-
4. évfolyamos tanulói után 70.000,- Ft/fő/év, 5-8. évfolyamos tanulói után 78.000,- Ft/fő/év a 2011. 
évi költségvetési évben 8 hónapra időarányosan. A 2011/2012-es tanévre vonatkozólag ezek az 
összegek a következők 1-4. évfolyamra 70.000,- Ft/fő/év, míg az 5-8. évfolyamon az igényelhető 
összeg 90.000,- Ft/fő/év. Az alaptámogatás azon tanulók után vehető igénybe, akik a 
lakóhelyüktől eltérő településen veszik igénybe az általános iskolai ellátást. Az intézmény 
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székhelyén állandó lakóhellyel rendelkező tanulók után az alaptámogatás 50 %-ának 
megfelelő támogatás vehető igénybe. E támogatás legfeljebb a bejáró gyermekek számával 
azonos számú gyermekek után igényelhető, mely szabályt az 1-4., illetve az 5-8. évfolyamon külön-
külön kell alkalmazni. 

 Tagintézményi támogatás (70.000,- Ft/fő/év a 2011. évi költségvetési évben 8 hónapra, míg a 
2011/2012-es tanévtől kezdődően 90.000,- Ft/fő/év. Az iskola 1-4. évfolyamára járó tanulók után, ha 
megfelelünk a TKT általi létszámfeltételnek (osztályonként átlagosan 15 fő). 

 Közoktatási szakszolgálati feladatok ellátásáa esetén a következő támogatásban részesülhet az 
intézmény 

- logopédiai ellátás támogatása 
- gyógytestnevelés ellátásának támogatása (elsődleges információk alapján már nem lesz 

elegendő a heti 1 testenevelési óra, henem heti 3 alkalommal kell ezt biztosítani az 
intézménynek).  

 

A felsorolt normatívák egy része igényelhető és tervezhető a megadott mutatószámok alapján, másik része, 

pedig pályázat útján érhető el, melyet eredeti előirányzatként nem tud tervezni az önkormányzat. 

A helyi önkormányzatok közös fenntartású iskolájához várhatóan igényelhető normatív állami 

hozzájárulások jogcímeiről és fajlagos összegeiről a fentiek szerinti írásos tájékoztatót kívántam 

előterjeszteni.   

Tisztelt Képviselők ! 

Az iskola saját bevételei, kiadásaihoz viszonyítva nagyon minimálisak. Várhatóan 2011. évben 

7.355.000,- Ft-ot tesz ki, amelyek intézményi étkeztetés (4.729.000,- Ft) és a művészeti oktatás 

(1.056.000,- Ft) térítési díjaiból, a tornaterem bérleti díjaiból (1.100.000,- Ft), valamint Győri Többcélú 

Kistérségi Társulástól a logopédiai oktatására és gyógytestnevelési feladatok ellátására betervezett 470.000,- 

forintból tevődik össze.  

A fenntartó önkormányzatok hozzájárulásának nagysága minden évben az elfogadott kiadások, a már 

említett állami és kistérségi támogatások, valamint a saját bevételek különbözeteként kerül 

meghatározásra. Az egyes önkormányzati hozzájárulások mértéke jelentősen függ az adott településről a 

központi iskolába bejáró tanulók létszámától. A központi iskolánál esetlegesen megrendelésre kerülő 

felújítási és beruházási költségek a megállapodás értelmében tulajdoni hányad arányában kerülnek 

finanszírozásra. A Vámosszabadi községben működtetett tagiskolát teljes egészében Vámosszabadi 

önkormányzata tartja fent, az igényelt támogatásokon és saját bevételeken felül. 

Tisztelt Képviselők ! 

A Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2011. évre előterjesztett 

koncepciójában a következő képeen alakulnak a kiadások: 

o A közalkalmazottakra vonatkozó bértáblázat 2011. évben nem változott, a hozzá kapcsolódó 
illetménypótlékok számítási alapja sem változott, továbbiakban is 20.000,- Ft.  

o Az iskola meg kívánja tartani az 1 fő üres álláshelyet, a hozzá tartozó bérrel együtt (mely 
2.774.000,- Ft). A bér és járulékai felosztásra kerülnek, különböző szakfeladatok ellátására (SNI 
tanulók oktatása 1.000.000,- Ft, művészeti oktatás 639.000,- Ft, szakos óraadók díja 1.336.000,- 
Ft).  

o 2011. évben a foglalkoztaottak közül 8 fő soros előlépő lesz, a koncepcióban már ez figyelembe 
vételre került. 

o A technikai alkalmazottak esetében 2 %-os kereset-kiegészítést kell tervezni a keresetbe tartozó 
juttatások előző évi bázis előirányzata alapján, valamint a pedagógus munkakörbe 
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foglalkoztatottak részére a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 5.250,- 
Ft/fő/hónap. 

o A közalkalmazotti törvény (1992. évi XXXIII. tv. 78. §) alapján 2011-es költségvetési évben 4 fő 
számára kell jubilemumi jutalmat fizetni, melynek összege járulékokkal együtt 2.540.000,- Ft, 
járulékkal együtt. 

o A sajátos nevelést igénylő tanulók oktatásánál foglalkoztatott pedagógus 2010. szeptember 1. 
napjától nyolc órás munkaidóben látja el feladatát, mely a megnövekedett tanulói létszám miatt 
vált szükségessé. Az itt besegítő pedagógus túlóra száma is megnövekedett (2010. I. félévi 
beszámolónál már jelezte az iskola igazgatója). A többlet költség várhatóan 1.000.000,- forint lesz. 
A sajátos nevelési igényű gyerekekhez kapcsolódóan került foglalkoztatásra 2010. januárjától 
Vámosszabadi Tagiskolában 1 fő óraadó gyógypedagógus, akinek munkája a 2010/2011-es 
tanévtől megnövekedett, hisz már 2 gyermeket kell ellátnia ilyen téren. A hozzájuk kapcsolódó 
normatíva leigénylésére egy esetben már sor került 2010. nyarán, a másik tanuló esetében csak az 
éves elszámoláskor tudjuk igénybe venni. Többlet költség kb. 220.000,- forint. A központi 
iskolánál logopédiai ellátás is folyik (foglalkoztatás kötelező), ennek éves költsége várhatóan 
600.000,- forint, az előző évhez viszonyítva ez 440.000,- forint többlet költséget jelent. 

o A művészeti oktatás esetében, pedig a képző művészetet oktató pedagógus munkaideje 4 óráról 6 
órára növekedett, valamint az óraadó pedagógus óraszáma is növekedett, ennek magyarázata, 
hogy a képzőművészetet igénybe vevő tanulók száma jelentősen megnövekedett (plusz egy 
csoportot kellett indítani). A többlet költség várhatóan 675.000,- forint lesz. A felsorolt 
többleteket az iskola vezetése a volt iskola igazgató béréből és annak járulékaiból szeretné fedezni.  

o A túlórák elszámolását a MEPI által készített elszámoló-programmal készíti el az iskola, két 
hónapos túlóra elszámolási időszakra.  

o Ezek figyelembevételével, előzetes számítások alapján várhatóan bérekre 49.131 ezer 
forintot kíván fordítani az iskola.  

o A dolgozók részére étkezési utalványként 18.000,- Ft került beállításra, a hozzá kapcsolódó SZJA 
fizetési kötelezettséggel együtt (jelenleg 25 %-os mérték, mely esetlegesen változhat 16 %-ra).  

o Üdülési csekk dolgozónként 30.000,- Ft/év, hozzá kapcsolódó Szja Fizetési kötelezettséggel. 
o Munkaruha 4 fő részére került betervezésre, 10.000,- Ft/fő. 
o jutalomra 200.000,- Ft került betervezésére 
o Az intézmény vezetője részére 10.000,- Ft költségáltalány került beállításra havi szinten 
o Ezek figyelembevételével, előzetes számítások alapján várhatóan béren kívüli juttatásokra 

5.829 ezer forintot kíván fordítani az iskola.  
o A bérek után 27 %-os járulékok kerültek elszámolásra, valamint a 2011. évre vonatkozólag 

a rehabilitációs hozzájárulásként 964.500,- Ft/1 fő/év került beállításra, ez várhatóan 
14.077 ezer forint. 

o A dologi kiadásoknál elsődlegesen az iskola működtetéséhez szükséges közüzemi díjak 
biztosítása a cél, figyelembe véve az áremelkedéseket és az inflációt.  

o A dologi kiadások között került betervezésre  

- függöny összesen 5 osztályteremre 80.000,- Ft 

- tanulói székek beszerzése 450.000,- Ft 

- kémiai teremben padok cseréje 300.000,- Ft 

- 5. osztályban padok cseréje 500.000,- Ft 

- igazgatói irodába szekrény beszerzése 100.000,- Ft 
o Vámosszabadi tagiskolával kapcsolatosan a következő kiadások merültek fel béreken és a napi 

fenntartáson túl: 

- jubileumi jutalmasok közül 1 fő a tagiskolában lesz, járulékokkal együtt  1.245.000,- Ft 

- sporteszközök beszerzése 200.000,- Ft 

- súlykészlet, matematikai oktatáshoz 30.000,- Ft 

- néptáncruhákra 100.000,- Ft 
o Ezek figyelembevételével, előzetes számítások alapján várhatóan dologi kiadásokra 29.149 

ezer forintot kíván fordítani az iskola.  
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A szöveges előterjesztés után számszaki adatokkal is szeretném bemutatni az iskola 2011. évi várható 

kiadásait és bevételeit.  

 

 

Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 

2011. évi költségvetési koncepciója 

 

Kiadási jogcímek Tervezett 
összeg  

Bevételi jogcímek Tervezett összeg  

bér kiadások 49.131 saját bevételek 7.355 

bérjellegű kiadások 5.829 állami normatívák 43.320 

járulékok 14.077 Pályázati támogatás  

dologi kiadások 29.149 önkorm. hozzájárulások 34.311 

beruházási 
kiadások 

 önkorm. fejlesztési 
hozzáj. 

 

  TKT támogatás 13.200 

kiadások összesen 98.186 bevételek összesen: 98.186 

 

2010. évi tényleges hozzájárulások és a 2011. évi várható hozzájárulások a következő képen alakultak(nak), 

az igazgatási költség-hozzájárulásokat nem tartalmazza a kimutatás. 

 

Község 
megnevezése 

2010. év eredeti hozzájárulás 
(működési) 

2011. év előzetes számítások szerinti 
hozzájárulás (működési) 

Kisbajcs 5.815.000,- Ft 46 tanuló                    8.531.000,- Ft   

Nagybajcs 6.613.000,- Ft 50 tanuló                     9.273.000,-Ft  

Vámosszabadi 9.366.000,- Ft 52 + 28 tanuló           12.982.000,- Ft 

Vének 1.254.000,- Ft 9 tanuló                        3.525.000,- Ft   

Összesen 23.048.000,- Ft 157 + 28 tanuló          34.311.000,- Ft 

A táblázat csak tájékoztató jellegű, mivel az Országgyűlés még nem fogadta el a 2011. évre vonatkozó 

normatívákat, így a számított normatívák csak hozzávetőlegesek. 

 

Tisztelt Képviselők ! 

A Védőnői szolgálat is közös fenntartásban működik a négy településen. Ezzel kapcsolatban azt kell 

elmondani, hogy az OEP által biztosított támogatás teljes mértékben fedezi a szolgálat működését. 2010. 

december 1. napjától az iskola egészségügy feladat átadással átkerül Ikrényhez. Az így megmaradt védőnői 

ellátási feladatok pontszáma összesen 894, ez még mindig magasabb mint a finanszírozható pontszám 

(750 pont). Az iskola egészségügyi feladat átadása nem végleges jelleggel történt, amennyiben 750 pont alá 

csökkenne a finanszírozható pontok száma, abban az esetben visszavehető a feladat. A 2011-es évben a 

körzeti védőnő folytatni szeretné a jól bevált szűrővizsgálatok (rákszűrés, egészségnevelés, női torna) 

biztosítását, a kisgyermekes családok részére különböző tanfolyamok (zeneterápia, csecsemőmasszás, 

anyatejes világnap, sportnap) szervezését, valamint az iskolákban óvodákban az egészséges életmóddal 

kapcsolatos tájékoztatásokat.. A személyi juttatásokkal kapcsolatosan itt is ugyanaz mondható el, mint az 
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iskolánál. A közalkalmazott bértáblázat nem változott, a béren kívüli juttatások esetében itt is 18.000,- 

Ft/hó étkezési utalvány került beállításra, 20.000,- Ft üdülési csekk, 48.000,- Ft internet utalvány és 

23.000,- Ft iskoláztatási támogatás. Munkaruha, védőruha beszerzésére az előző évhez hasonlóan 45.000,- 

Ft került beállításra. Dologi kiadások között minimális összegként jelentkezik a gyógyszerek beszerzése, 

telefon használati díjak és egyéb karbantartási költségek. A védőnői szolgálatnál megjelenő OEP 

finanszírozást, csak erre a feladatra lehet felhasználni. 

 

Védőnői szolgálat 2011. évi költségvetési koncepciója 

  

kiadási jogcímek tervezett összeg bevételi jogcímek tervezett összeg 

bér kiadások 2.200.000 átvett pénzeszközök 3.950.000 

bérjellegű kiadások 486.000   

járulékok 621.000   

dologi kiadások 643.000   

kiadások összesen 3.950.000 bevételek összesen 3.950.000 

 

 

Kérem tisztelt képviselő társaimat, hogy a 2011. évi költségvetéssel kapcsolatos koncepciót az 

előterjesztettek, valamint a szóbeli kiegészítések alapján vitassák meg.  

A vitát követően hozzák meg döntésüket, mely alapja lesz a közösen fenntartott általános iskola, védőnői 

szolgálat és iskola-egészségügyi szolgálat 2011. évi költségvetésének. 

 

Kisbajcs, 2010. november 10. 

 

                                                                                                        Kamocsai Sándor  

                                                                                                           polgármester 
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Tisztelt Polgármesterek és Képviselők! 

Vének Község Önkormányzata előzetesen tárgyalta a Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási 

Iskola 2011. évi költségvetési koncepcióját. A koncepció fő vonalaival egyet ért, mely szerint működtetni kell az 

iskolát, esetlegesen jobb körülményeket kell kialakítani az ott dolgozók és ott tanulók számára. Ezek alapján 

elfogadja, és támogatja a közalkalmazottakat érintő törvény által előírt bérkiadásokat (soros béremelés, jubileumi 

jutalmak kifizetése, kereset kiegészítés, tovább-képzési költség). Egyet ért az 1 fő üres álláshely megtartásával, az arra 

jutó bér szétosztásával, azonban felkéri az iskola vezetését arra, hogy figyeljen ennek elköltésére. Továbbá arra a 

tényre, hogy ha ez így nem lesz járható út, honnan fogja előteremteni a többlet költségekre a fedezetet (SNI tanulók 

oktatása, művészeti oktatás, óraadók díja). A dologi kiadások között betervezett függöny beszerzését támogatja, 

hiszen ez a tanulók javát szolgálja az oktatásban. Megfontolás tárgyát képezi részükről a tanulói székek beszerzése, 

hiszen minden terem újra lett műpadlózva valóban nem lehet visszarakni ezekbe a régi csővázas székeket, amelyek 

esetlegesen megsértenék a padozatot. Azonban a költségvetés készítéséig pontos árajánlatot várnak. 

A benyújtott költségvetési koncepcióba betervezett egyes kiadásokat azonban nem tudja támogatni, figyelembe véve 

nehéz anyagi helyzetét. Ezek a következők: 

 a dolgozók részére betervezett étkezési utalvány megemelését nem javasolja, részükre a 2010. évben 

elfogadott 12.000,- Ft-os mértéket tudja támogatni 

 a dolgozók részére betervezett 30.000,- Ft/fő/év üdülési csekket nem javasolja 

 a dologi kiadások között betervezett kémiai padok beszerzését, az 5. osztályban lévő padok cseréjét, 

valamint az igazgatói irodában a szekrények cseréjén nem támogatja. 

Ezen tételek levonása után kérte újból átszámolni a beterjesztett költségvetési koncepciót. 

A képviselő testület ezen felül is kérte az önkormányzatok hozzájárulásának felülvizsgálatát, mivel a Vének községre 

jutó hozzájárulást, mindezen többletek beállítása ellenére is túlzottnak tartja. 

Vámosszabadi önkormányzatának testülete is tárgyalta előzetesen az iskola költségvetési koncepcióját, a 

tájékoztatójuk alapján ki kell venni a koncepcióból: 

 az étkezési utalványt teljes mértékben 

 a vezető úti átalányát csak 9 hónapra lehet csak betervezni 

 a dologi kiadások közül ki kell venni az iskolai székek beszerzését is 

 nem kívánják fenntartani az 1 fő üres álláshelyet, azonban lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben az 

iskola vezetése szakmailag indokoltnak tartja annak visszaállítását, akkor vissza lehet állítani 

Vámosszabadi község képviselőit továbbiakban arról is szeretném tájékoztatni, hogy a koncepció kiadási és bevételi 

oldala újból átszámolásra került, pontosításra kerültek az állami normatívák és Többcélú Kistérségi Társulási 

hozzájárulások. A tagiskolánál jelentkező kiadások is újból áttekintésre kerültek az iskola vezetésével együttesen. A 

tagiskola 2011. évi költségvetési koncepciója 777 ezer forinttal növekedett a 2010. évihez képest, ennek elsődleges 

magyarázata a 2011. évben esedékes 40 éves jubileumi jutalom. A bevételi oldalon az állami normatívák 400 ezer 

forinttal csökkennek várhatóan, a többi bevétel stagnál, minimális emelkedés mutatkozik mind a saját mind a 

kistérségi társulástól kapott bevételeknél. A TKT támogatások közül a kistelepülések tagiskolájának támogatásara 

2011. évben nem lesz jogosult az önkormányzat. Az önkormányzati hozzájárulás Vének község javaslatát véve alapul 

1.130 ezer forinttal növekedik. A központi iskolánál a hozzájárulások alakulását döntően az egyes községekből bejáró 

gyermekek létszáma határozza meg. Azt kell elmondani képviselő társaimnak, hogy a gyermeklétszámok alakulása 

ezen a téren jelentősen átrendeződött, legtöbb tanuló Vámosszabadi községből jár a központi iskolába, 47 főről 52 

főre emelkedett az itt tanulók létszáma. A többi önkormányzat esetében viszont azt kell elmondani, hogy ott a 

gyermeklétszám csökkent, ezért emelkedett meg jelentősen az önkormányzat hozzájárulása a központi iskolánál is.   

Nagybajcs község polgármestere az előzőekből nem értett egyet az étkezési utalványok teljes megszüntetésével, 

véleménye alapján ezt a koncepcióból nem kellene kivenni. Koncepció szintjén támogatja a 12.000,- Ft/hó/fő 
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étkezési utalvány bent hagyását. A dologiak közül ő sem ért egyet a székek beszerzésével. Ugyanakkor elmondta, 

hogy az önkormányzatok még nem ismerhetik teljes egészében az államtól érkező támogatásokat. 

Kisbajcs polgármesterének véleménye, hogy az étkezési utalványok 18.000,- Ft/hó/fő-vel maradjanak benne a 

koncepcióban, és a majdan elfogadásra kerülő költségvetésben is. A fenntartó önkormányzatok év közben 

esetlegesen átcsoporotsítást hajthatnak végre egyes előirány-csoportokon belül a kiemelt előirányzatok között. 

Azonban az átcsoportosítás nem irányulhat személyi juttatás növelésére, kivéve, ha 

 azt az irányítószerv engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály változás alapján 

 vagy alaptevékenységi körben szellemi tevékenységi szerződéssel a tervezettől eltérően továbbiakban 

létszám-előirányzat keretein belül foglalkoztatással történik 

ezek alapján meggondolandó, hogy mennyire csökkentik le az önkormányzatok a bér és bérjellegű kifizetések 

nagyságát. 

Valamint kéri a társönkormányzatokat, hogy a betervezeésre került székek beszerzésétől se zárkózzanak el, mivel 

jelenleg Kisbajcs önkormányzata biztosít az iskola számára 100 db széket, ezzel is óvva a felújított iskolát. 

A véneki és a vámosszabadi-i képviselő-testület által felvetett tételek levonása után az alábbiak szerint alakul a 

Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2011. évre vonatkozó költségvetési koncepciója, 

illetve a fenntartó önkormányzatok hozzájárulásai. 

 Vének  község javaslata Vámosszabadi község javaslata 

 Központi  
iskola 

Vámosszabadi 
tagiskola 

Összesen Központi 
iskola 

Vámosszabadi 
iskola 

Összesen 

Iskolai okt. 1-4. 
évfolyam 

20.846 8.555 29.401 19.587 8.195 27.782 

Iskolai okt. 5-8. 
évfolyam 

43.667 0 43.667 41.642 0 41.642 

SNI tanulók 
oktatása 

3.506 600 4.106 3.327 600 3.927 

Művészeti oktatás 2.047 940 2.987 2.002 895 2.897 

Iskolai étkeztetés 6.780 2.720 9.500 6.780 2.720 9.500 

Napközis 
foglalkoztatás 

1.355 3.225 4.580 1.355 3.045 4.400 

Kiadások összesen 78.201 16.040 94.241 74.693 15.455 90.148 

Saját bevételek  5.206 2.149 7.355 5.206 2.149 7.355 

Állami támogatás 37.147 6.514 43.661 37.147 6.514 43.661 

TKT támogatás 11.590 2.240 13.830 11.590 2.240 13.830 

Önkormányzatok 
hozzájár. 

24.258 5.137 29.395 20.750 4.552 25.302 

Bevételek összesen 78.201 16.040 94.241 74.693 15.455 90.148 

 

Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 

2011. évi költségvetési koncepciója 

Vének község javaslata alapján 

Kiadási 
jogcím

ek 

2010. 
elfoga
dott 

Közp
onti 

iskola  

2010. 
elfoga
dott 

Tagisk
ola 

Össze
sen 

Bevételi 
jogcímek 

2010. 
elfoga
dott 

Közp
onti 

iskola 

2010. 
elfoga
dott 

Tagisk
ola 

Össze
sen 

bér 
kiadás
ok 

39.845 39.947 7.692 8.807 48.754 saját 
bevételek 

5.856 5.206 2.092 2.149 7.355 

bérjelle
gű 

3.250 2.879 748 674 3.553 állami 
normatívá

39.029 37.147 6.910 6.514 43.661 
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kiadás
ok 

k 

járulék
ok 

10.215 11.397 2.106 2.494 13.891 Pályázati 
támogatá
p 

     

dologi 
kiadás
ok 

21.429 23.978 4.717 4.065 28.043 önkorm. 
hozzájárul
ások 

19.041 24.258 4.007 5.137 29.395 

beruhá
zási 
kiadás
ok 

0 0 0 0 0 önkorm. 
fejlesztési 
hozzáj. 

     

      TKT 
támogatás 

10.813 11.590 2.254 2.240 13.830 

kiadás
ok 
össz. 

74.739 78.201 15.263 16.040 94.241 bevételek 
összesen: 

74.739 78.201 15.263 16.040 94.241 

 

 

2010. évi tényleges hozzájárulások és a 2011. évi várható hozzájárulások a következő képen Vének Község javaslata 

alapján alakultak(nak), az igazgatási költség-hozzájárulásokat nem tartalmazza a kimutatás. 

Község 
megnevezése 

2010. év eredeti hozzájárulás 
(működési) 

2011. év előzetes számítások szerinti hozzájárulás 
(működési) 

Kisbajcs 51 tanuló                    5.815.000,- Ft 46 tanuló                               7.108.000,- Ft   

Nagybajcs 58 tanuló                    6.613.000,- Ft 50 tanuló                               7.725.000,-Ft  

Vámosszabadi 47+26 tanuló              9.366.000,- Ft 52 + 28 tanuló                     13.171.000,- Ft 

Vének 11 tanuló                    1.254.000,- Ft 9 tanuló                                 1.391.000,- Ft   

Összesen 167+26 tanuló          23.048.000,- Ft 157 + 28 tanuló                   29.395.000,- Ft 

 

Nagybajcs javaslata egyezik Vének önkormányzatának javaslatával, kivéve az iskolai székek beszerzése, 

ami 450 ezer forintot tesz ki. Ez alapján az iskola kidási és bevételi főösszeg 93.791.000,- Ft lesz (központi 

iskola 77.751 ezer forint, tagiskola 16.040 ezer forint), a községek hozzájárulásai pedig az alábbiak szerint 

alakulnának: 

Község 
megnevezése 

2010. év eredeti hozzájárulás 
(működési) 

2011. év előzetes számítások szerinti hozzájárulás 
(működési) 

Kisbajcs 51 tanuló                    5.815.000,- Ft 46 tanuló                     6.976.000,- Ft   

Nagybajcs 58 tanuló                    6.613.000,- Ft 50 tanuló                     7.582.000,-Ft  

Vámosszabadi 47+26 tanuló              9.366.000,- Ft 52 + 28 tanuló           13.022.000,- Ft 

Vének 11 tanuló                    1.254.000,- Ft 9 tanuló                        1.365.000,- Ft   

Összesen 167+26 tanuló          23.048.000,- Ft 157 + 28 tanuló          28.945.000,- Ft 

 

Kisbajcs javaslata egyezik Vének önkormányzat javaslatával, kivéve az étkezési utalvány mértékében, ami 

összességében 2.070 ezer forintot tesz ki. Ezek alapján az iskola kiadási és bevételi főösszege 96.311.000,- Ft 

lesz(központi iskola 80.001.000,- Ft, tagiskola 16.310.000,- Ft), a községek hozzájárulásai pedig az alábbiak 

szerint alakulnak. 

Község 
megnevezése 

2010. év eredeti hozzájárulás 
(működési) 

2011. év előzetes számítások szerinti hozzájárulás 
(működési) 

Kisbajcs 51 tanuló                    5.815.000,- Ft 46 tanuló                     7.635.000,- Ft   

Nagybajcs 58 tanuló                    6.613.000,- Ft 50 tanuló                     8.299.000,-Ft  

Vámosszabadi 47+26 tanuló              9.366.000,- Ft 52 + 28 tanuló           14.037.000,- Ft 

Vének 11 tanuló                    1.254.000,- Ft 9 tanuló                        1.494.000,- Ft   

Összesen 167+26 tanuló          23.048.000,- Ft 157 + 28 tanuló          31.465.000,- Ft 
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Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 

2011. évi költségvetési koncepciója 

Vámosszabadi község javaslata alapján 

 

Kiadási 
jogcím

ek 

2010. 
elfoga
dott 

Közp
onti 

iskola  

2010. 
elfoga
dott 

Tagisk
ola 

Össze
sen 

Bevételi 
jogcímek 

2010. 
elfoga
dott 

Közp
onti 

iskola 

2010. 
elfoga
dott 

Tagisk
ola 

Össze
sen 

bér 
kiadás
ok 

39.845 39.947 7.692 8.807 48.754 saját 
bevételek 

5.856 5.206 2.092 2.149 7.355 

bérjelle
gű 
kiadás
ok 

3.250 431 748 206 637 állami 
normatívá
k 

39.029 37.147 6.910 6.514 43.661 

járulék
ok 

10.215 10.787 2.106 2.377 13.164 Pályázati 
támogatá
p 

     

dologi 
kiadás
ok 

21.429 23.528 4.717 4.065 27.593 önkorm. 
hozzájárul
ások 

19.041 20.750 4.007 4.552 25.302 

beruhá
zási 
kiadás
ok 

0 0 0 0 0 önkorm. 
fejlesztési 
hozzáj. 

     

      TKT 
támogatás 

10.813 11.590 2.254 2.240 13.830 

kiadás
ok 
összese
n 

74.739 74.693 15.263 15.455 90.148 bevételek 
összesen: 

74.739 74.693 15.263 15.455 90.148 

 

2010. évi tényleges hozzájárulások és a 2011. évi várható hozzájárulások a következő képen Vámosszabadi Község 

javaslata alapján alakultak(nak), az igazgatási költség-hozzájárulásokat nem tartalmazza a kimutatás. 

Község 
megnevezése 

2010. év eredeti hozzájárulás 
(működési) 

2011. év előzetes számítások szerinti hozzájárulás 
(működési) 

Kisbajcs 51 tanuló                    5.815.000,- Ft 46 tanuló                     6.080.000,- Ft   

Nagybajcs 58 tanuló                    6.613.000,- Ft 50 tanuló                     6.608.000,-Ft  

Vámosszabadi 47+26 tanuló              9.366.000,- Ft 52 + 28 tanuló           11.425.000- Ft 

Vének 11 tanuló                    1.254.000,- Ft 9 tanuló                        1.189.000,- Ft   

Összesen 167+26 tanuló          23.048.000,- Ft 157 + 28 tanuló          25.302.000,- Ft 

 

A táblázat csak tájékoztató jellegű, mivel az Országgyűlés még nem fogadta el a 2011. évre vonatkozó normatívákat, 

így a számított normatívák csak hozzávetőlegesek. 

Amiben a polgármesterei megbeszélése alapján nem sikerült megegyezni, ezért a testületeknek kell egyezségre jutni: 

 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának betervezésre kerüljön-e, ha igen milyen mértékben 
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 Székek beszerzése. 

Kisbajcs, 2010. november 16. 

                                                                                   Kamocsai Sándor 

 

 

Az elküldött anyagban nem került levonásra a 200 ezer forintos jutalom és a hozzá kapcsolódó járulék. A 

továbbiakban említett összegek úgy kerültek beállításra, ahogy a polgármesteri megbeszélésen elhagoztak.  

Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 

2011. évi költségvetési koncepciója 

Vámosszabadi község javaslata alapján 

 

Kiadási 
jogcím

ek 

2010. 
elfoga
dott 

Közp
onti 

iskola  

2010. 
elfoga
dott 

Tagisk
ola 

Össze
sen 

Bevételi 
jogcímek 

2010. 
elfoga
dott 

Közp
onti 

iskola 

2010. 
elfoga
dott 

Tagisk
ola 

Össze
sen 

bér 
kiadás
ok 

39.845 39.787 7.692 8.767 48.754 saját 
bevételek 

5.856 5.206 2.092 2.149 7.355 

bérjelle
gű 
kiadás
ok 

3.250 431 748 206 637 állami 
normatívá
k 

39.029 37.147 6.910 6.514 43.661 

járulék
ok 

10.215 10.744 2.106 2.366 13.164 Pályázati 
támogatá
p 

     

dologi 
kiadás
ok 

21.429 23.528 4.717 4.065 27.593 önkorm. 
hozzájárul
ások 

19.041 20.547 4.007 4.501 25.048 

beruhá
zási 
kiadás
ok 

0 0 0 0 0 önkorm. 
fejlesztési 
hozzáj. 

     

      TKT 
támogatás 

10.813 11.590 2.254 2.240 13.830 

kiadás
ok 
összese
n 

74.739 74.490 15.263 15.404 89.894 bevételek 
összesen: 

74.739 74.490 15.263 15.404 89.894 

 

2010. évi tényleges hozzájárulások és a 2011. évi várható hozzájárulások a következő képen Vámosszabadi Község 

javaslata alapján alakultak(nak), az igazgatási költség-hozzájárulásokat nem tartalmazza a kimutatás. 

Község 
megnevezése 

2010. év eredeti hozzájárulás 
(működési) 

2011. év előzetes számítások szerinti hozzájárulás 
(működési) 

Kisbajcs 51 tanuló                    5.815.000,- Ft 46 tanuló                     6.020.000,- Ft   

Nagybajcs 58 tanuló                    6.613.000,- Ft 50 tanuló                     6.544.000,-Ft  

Vámosszabadi 47+26 tanuló              9.366.000,- Ft 52 + 28 tanuló           11.306.000- Ft 

Vének 11 tanuló                    1.254.000,- Ft 9 tanuló                        1.178.000,- Ft   

Összesen 167+26 tanuló          23.048.000,- Ft 157 + 28 tanuló          25.048.000,- Ft 
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M E G Á L L A P O D Á S 

Amely létrejött egyrészről: 

Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Székhelye: 9061. Vámosszabadi, Szabadi u. 57. 

Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Székhelye: 9063. Nagybajcs, Tanácsház u. 2. 

Vének Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Székhelye: 9062. Vének, Petőfi u. 3.,      mint  m e g b í z ó 

k 

másrészről: 

Kisbajcs Község Önkormányzata 

Székhelye: 9062, Kisbajcs, Kossuth u. 1.     mint m e g b í z o t 

t 

között a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv. 41.§ (1) bekezdésében foglalt 

felhatalmazással ével a „helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről” szóló 

1997. CXXXV. tv. 7.§-ában foglalt rendelkezések szerint a területi védőnői feladatok 

határozatlan időtartamra történő társulás keretében való ellátására. 

1.) Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagybajcs Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint Vének Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megbízza Kisbajcs Községi Önkormányzat Képviselő-

testületét, hogy az általa fenntartott védőnői szolgálat útján a települések teljes 

közigazgatási területén a területi védőnői teendők ellátásáról gondoskodjon. 

2.) Az 1.) pontban foglalt tevékenységet a megbízott a mindenkori hatályos 

jogszabályok és szakmai előírások szerint köteles végezni. Megbízott 

tevékenysége során köteles a  területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) 

ESzCsM rendeletben foglalt rendelkezések maradéktalan érvényesítésére. 

Megbízott köteles biztosítani, hogy a szolgálat védőnője feladatait a szolgálat 

működtetésére és irányítására vonatkozó rendelkezések megtartásával, 

részben önállóan, részben a gondozottait ellátó háziorvossal szakmailag 

együttműködve végezze. A védőnő kapcsolatot tart és együttműködik az 

egészségügyi alap és szakellátás, a közoktatás, a gyermekjóléti, a szociális és 

családsegítést végző intézmények illetékes szakembereivel. 

3.) A 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet 3. §-ában felsorolt feladatok- kivéve iskolai 

védőnői feladatok - ellátására a megbízott Kisbajcs Községi Önkormányzat 1 

fő képesített védőnőt alkalmaz. A védőnő a megbízottnál közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, személyi juttatásait a megbízott a mindenkori érvényes 
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jogszabályi előírásoknak megfelelően részére biztosítja. A munkáltatói 

jogokat a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

83/A.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően  - a védőnő kinevezése, 

felmentése, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és az 

állásból való felfüggesztése tekintetében  - Kisbajcs Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete, az „egyéb” munkáltatói jogkörét Kisbajcs község 

polgármestere gyakorolja. 

4.)  Az iskolai védőnői feladatok 2010. november 8-án kelt megállapodás alapján 

átadásra kerültek Ikrény Község Önkormányzata számára. Ikrény Község 

Önkormányzata az iskolai védőnői feladatok ellátására megbízási szerződést 

köt ilyen tevékenység folytatására feljogosított vállalkozó védőnővel. 

5.) A megbízott önkormányzat kijelenti, hogy a védőnői szolgálat finanszírozására a 

Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral 1999. június 17. napján az 

egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira alapszerződést, illetőleg az 

anya-, csecsemő- és gyermekvédelmi feladatra mellékszerződést kötött. A 

megbízott önkormányzatot, mint szolgáltatót a szerződések alapján havi fix 

összegű díj illeti meg.  

6.) A megbízott a finanszírozás összegéből elsősorban a védőnő személyi juttatásait és a 

feladathoz kapcsolódó működési kiadásokat fedezi. Amennyiben a finanszírozott 

összeg nem elegendő a személyi juttatásra, illetőleg a működési kiadásokra, úgy a 

különbözetet a társult képviselő-testületek az 7.) pontban meghatározottak szerint 

az ellátottak létszámarányának megfelelően viselik. Amennyiben többlet 

jelentkezik, úgy azt szintén létszámarányosan a berendezések, felszerelések 

beszerzésére használják. 

7.) A költségvetés tervezetét a védőnő bevonásával a képviselő-testületek jegyzői készítik 

el. A tervezet szakmai indokolása a védőnő feladata. A tervezetet együttes ülésen 

kell elfogadni. Az ülést megelőzően a polgármesterek megtárgyalják, és az általuk 

tett észrevételekkel, javaslatokkal együtt a székhely község polgármester terjeszti 

az együttes ülés elé. A tervezetet rendeletileg Kisbajcs község képviselő-testülete 

fogadja el. A rendeletben rögzíteni kell a társuló községek kötelezettségvállalását, 

és rendelkezni kell a társulás éves költségvetésébe történő befizetés mértékéről. A 

mellékletben részletezni kell a bevételeket és a kiadásokat. A társulás költségvetési 

gazdálkodását a vonatkozó költségvetési szabályok szerint a kisbajcsi 

Körjegyzőség bevonásával hajthatja végre. 

8.) A gazdálkodási feladatok az alábbiakra terjednek ki: 

- személyügyi, adminisztrációs ügyek intézése, 

- munkabérfizetéssel és útiköltség elszámolásával kapcsolatos feladatok 

elvégzése 

- költségvetés összeállítása 

- féléves, három negyedéves beszámoló, éves zárszámadás elkészítése,  

- működéssel kapcsolatos pénzforgalom biztosítása,  

- gazdálkodás figyelemmel kísérése, a gazdálkodás menetével kapcsolatos 

könyvviteli és egyéb adminisztrációs nyilvántartási feladatok elvégzése, 

- fejlesztések, felújítások bonyolítása. 
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9.) A gazdálkodási feladatok ellátásáért a társuló önkormányzatok a kisbajcsi 

Körjegyzőségnek költségtérítést fizetnek. A költségtérítés mértéke a 

szakfeladat(ok) ellátására elfogadott tárgyévi költségvetés eredeti előirányzatának 

1,3%-a. A költségtérítést a társuló önkormányzatok az általuk a szakfeladat(ok) 

ellátására befizetett hozzájárulás arányában kötelesek megfizetni, havi bontásban a 

tárgyhót követő hónap 5. napjáig. 

10.) Az együttes ülést az ülés helye szerinti község polgármestere vezeti, de a 

polgármesterek ettől eltérően is dönthetnek. Az együttes ülésre a polgármesterek 

mindegyike által aláírt meghívóval, a meghívóban a javasolt napirendek, az ülés 

helyének és időpontjának feltüntetésével kell a képviselőket, valamint a napirend 

tárgyalásában érdekelteket meghívni. A meghívót öt nappal az ülés előtt kell 

kiküldeni. 

11.) A társult képviselő-testületek a védőnői szolgálat a működéséhez szükséges 

helyiséget, berendezési és felszerelési tárgyaikat külön-külön biztosítják, azok a 

megbízók és megbízott tulajdonát képezik. Megbízók a berendezéseket, 

eszközöket leltár szerint a védőnő részére használatra átadják. A szállítható 

készülékeket csak Kisbajcs községben biztosítják, melynek beszerzéséről és a 

költségek viseléséről a képviselő-testületek előzetesen megállapodnak. Mindegyik 

községben a tanácsadás az orvosi rendelőben az orvosi rendeléstől elkülönített 

időben történik.  

12.) A társult képviselő-testületek az iskolai védőnői feladatok ellátásához 

szükséges helyiséget berendezési és felszerelési tárgyakat a kisbajcsi orvosi 

rendelőben, illetőleg a vámosszabdi orvosi rendelőben biztosítják. A 

berendezési és felszerelési tárgyak Kisbajcs, illetőleg Vámosszabadi Község 

Önkormányzata tulajdonát képezik. Megbízók a berendezések, eszközök 

használatát a közalkalmazott védőnővel való egyeztetés alapján a vállalkozó 

védőnő számára biztosítják. A közalkalmazott védőnő feladatainak 

ellátásához szükséges szállítható készülékeket a vállalkozó védőnő is 

használhatja a közalkalmazott védőnővel való előzetes egyeztetés alapján. 

13.)  Mindegyik községben a tanácsadás az orvosi rendelőben az orvosi rendeléstől 

elkülönített időben történik.  

14.) A védőnői feladatok ellátására szolgáló helyiség takarításáról, fűtésének és 

világításának biztosításáról a megbízó önkormányzatok kötelesek 

gondoskodni, mivel azok az önkormányzatok külön-külön tulajdonát képezik.  

15.) A megbízott a megbízókkal az egészségügyi finanszírozás összegéről valamint 

felhasználásáról zárszámadás keretében elszámol. A védőnői szolgálat 

működésével kapcsolatos finanszírozás, felhasználás ellenőrzését a megbízott 

önkormányzat a belső ellenőrzés keretében évente ellenőrizteti.  

16.) A társult képviselő-testületek a társulás működését választási ciklusonként 

értékelik. A polgármesterek évenként a költségvetési beszámoló keretében 

beszámolnak a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről. 

17.) A társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel 

hozott döntése szükséges: 

- a megállapodás jóváhagyásához 
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- a megállapodás módosításához 

- a megállapodás megszüntetéséhez 

- a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz 

- a társulási megállapodás év közbeni felmondásához 

18.) A társulási megállapodást felmondani a naptári év utolsó napjával – december 31-i 

hatállyal – lehet. A felmondásról szóló döntést a képviselő-testület legalább 3 

hónappal korábban köteles meghozni, s a kisbajcsi körjegyzővel közölni. A 

körjegyző köteles haladéktalanul értesíteni a társulásban érintett testületeket. 

19.) A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a 

naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja a társulásból azt a képviselő-

testületet, amely a megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra, 

határidőben nem tett eleget. 

20.) A társulás megszűnik: 

Amennyiben a „helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről” szóló 

1997. évi CXXXV. tv. 6.§ (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike teljesül. 

21.) A társulás megszűnése esetén: 

- A társult önkormányzatok költségvetési hozzájárulásából származó 

vagyonszaporulatot a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai 

szerint osztják meg. A vagyonmegosztásra a társult önkormányzatok 

polgármesterei tesznek javaslatot. 

- Az elszámolás tekintetében a megszűnés időpontját követő 30 napon belül meg 

kell állapodni. 

22.) A képviselő-testületek a védőnői körzethatár szabályaira figyelemmel a 

társuláshoz történő csatlakozás lehetőségét nem biztosítják. 

23.) A társult képviselő-testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból, 

továbbá az intézmények fenntartása során keletkezett vitás kérdéseket tárgyalásos 

úton egyeztetéssel kívánják rendezni, melynek eredménytelensége esetén a 

jogvitában az illetékes bíróság dönt. 

24.) Jelen társulási megállapodás határozatlan időre szól. A megállapodás a 

társuló képviselő-testületek jóváhagyása után 2010. december elsején lép 

hatályba, egyidejűleg az 1999. november 29-én kötött megállapodás hatályát 

veszti. 

25.) Jelen társulási megállapodást 

Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 

_________________________ 

Nagybajcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 

________________________ 

Vámosszabadi község Önkormányzata Képviselő-testülete 

_____________________ 

Vének község Önkormányzata Képviselő-testülete 

___________________________ 

határozatával jóváhagyta, melyben foglalt felhatalmazással élve a polgármesterek 

azt, mint önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt sajátkezű aláírásukkal 

ellátták. 
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Tisztelt Képviselők! 

 

A védőnői társulási megállapodás felülvizsgálatára az iskolai feladatok Ikrény 

Község Önkormányzatának átadása miatt van szükség. Az ÁNTSZ Győri, 

Pannonhalami, Téti Kistérségi Intézete javaslattal kereste meg a gesztortelepülést a 

körzet módosítására vonatkozóan, mivel társulásunkban a 49/2004.(V.21.) 

ESzCsM rendelet előírása szerint a gondozotti létszám a megengedettnél 

magasabb. A szakmailag elfogadható ellátandók felső határánál, ami 939 

pontértéket tesz ki a létszám évek óta jóval magasabb (1083). Ezért a gondozotti 

létszám mielőbbi csökkentése szükséges. 

Az ÁNTSZ javaslata szerint az iskola-egészségügyi védőnői feladatok átadásával lehetne 

csökkenteni a gondozotti létszámot úgy, hogy a társulás átadná a feladatot Ikrény Község 

Önkormányzatának, amely arra megbízási szerződést kötne Bognárné Takács Katalin 

vállalkozó védőnővel. A kisbajcsi általános iskola és annak tagiskolája a 2009. október 1-

jén beíratott 190 fő tanulójával jelenleg 190 pontértéket tesz ki. Ez esetben a körzet 

pontértéke kedvezőbben, 893 –ra csökkenne, amely szakmailag és a jogszabályban 

előírtaknak is megfelelne. A körzet finanszírozása nem csökkenne, hiszen 750 pontérték 

az a felső határ, amit finanszíroz az OEP. 

Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének községek polgármesterei a körzet 

módosításához előzetes írásbeli hozzájárulásukat adták. Nagybajcs Község 

Önkormányzata azzal a feltétellel járult hozzá a körzetmódosításhoz, hogy az 

önkormányzatnak többletfizetési kötelezettsége ne keletkezzen.  Kisbajcs Község 

Önkormányzata, mint gesztor az 54/2010. (VII.1.) sz. határozatában hozzájárult a 

feladat átadásához a kedvezőbb finanszírozhatóság és munkamegosztás érdekében. 

Ez alapján elindulhattak a feladat átadás-átvétellel kapcsolatos előkészítő 

munkálatok. 

 A vállalkozó védőnő az Egészségbiztosítási Pénztárral finanszírozási szerződést 

köt, melyhez Ikrény Község Önkormányzata, mint feladatot átvevő és azt 

továbbiakban ellátó önkormányzat hozzájárulását adja. Társulásunknak a 

továbbiakban az iskolai védőnői feladatok ellátásához szükséges helyiséget kell 

biztosítania. Erre a célra a kisbajcsi, illetőleg vámosszabadi orvosi rendelő szolgál.  

Az önkormányzatoknak a helyiség fenntartásával ( fűtés, világítás, takarítás) 

kapcsolatos költségeket kell viselnie. Mint tették azt korábban is.  A helyiség 

berendezési és felszerelési tárgyait, valamint a hordozható eszközöket a társulás 

éppúgy rendelkezésre kell, hogy bocsássa a vállalkozó védőnőnek is, mint a 

közalkalmazottnak. Ha a vállalkozó védőnőnek hordozható eszközre van szüksége, 

azt le kell egyeztetnie Szalainé Szentmihályi Andreával. Egyéb hozzájárulás, 

költség az önkormányzatokat nem terheli az ikrényi védőnő vonatkozásában.  

Az ÁNTSZ működési engedély a kisbajcsi, illetőleg vámosszabadi orvosi 

rendelőkre szól. Az ikrényi védőnő valószínűleg meg tudja oldani az ellátást az 

iskolában újonnan kialakított orvosi szobában is. Ehhez azonban szükséges, hogy 

zárható fiókkal rendelkezzen.  
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A feladat átvétele nem határozatlan időtartamra szól, amennyiben a létszámok 

változnak és társulásunknak érdekében álla feladatot visszavenni, az megoldható. 

A fentiek alapján javaslom a társulási megállapodást módosítását elfogadni. 

 

Kisbajcs, 2010. november 11. 

        Kamocsai Sánndor  

        Polgármester 

 

Megjegyzés: A hatályban lévő megállapodáshoz képest a feketén szedett részek 

módosítása szerepel az előterjesztésben. 
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HHAATTÁÁRROOZZAATTII  JJAAVVAASSLLAATT  

AA  __________    NNAAPPIIRREENNDDII  PPOONNTTHHOOZZ 

 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2010.(hónap, nap) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2010.(hónap, nap) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2010.(hónap, nap) határozata 

Vének Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2010.(hónap, nap) határozata 

 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének községek 

Önkormányzatának Képviselő-testületei tudomásul veszik, hogy a 

fenntartásukban működő Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú 

Művészetoktatási Iskola nevelőtestülete a második osztály év végétől a 

negyedik osztály félév végéig az osztályozásos módszert kívánja 

alkalmazni a tanulók értékelésére a 2010/11-es tanév második félévétől. 

Ehhez az iskola pedagógiai programját 2010. december 31. napjáig 

módosítani kell. 

A képviselő-testületek hozzájárulnak a pedagógiai program 

jóváhagyására, levezetésére vonatkozó közoktatási törvényben foglalt 

általános előírások alkalmazásától való eltéréshez, azaz a képviselő-

testületek felmentik az intézményt a pedagógiai program közoktatási 

szakértővel történő véleményeztetése, valamint az osztályozásos módszer 

felmenő rendszerben történő bevezetése alól. 
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A képviselő-testületek felkérik az iskola igazgatóját a pedagógiai program 

átdolgozására és határidőben történő képviselő-testületek elé 

terjesztésére. 

 

 Határidő: 2010. december 31.  

Felelős: Szabó Miklós iskolaigazgató 

 

 

 

 

 


