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  JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
Készült: 2011. február 7-én (hétfőn) 18.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének 
Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak:  
 
Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:  
Kamocsai Sándor polgármester 
Áder László, Christmann-né Horváth Klára, Győri Csaba, Tolnai Ferencné képviselők, 
Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester, 
Burányi Bernadett körjegyző 
 
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Huszár Imre polgármester  
Csordás S. Tibor, Jászné Petrovicz Márta, Oross Imre képviselők,  
Kapitányné Babos Irén jegyző 
 
Igazoltan távol van: Oross Frigyes képviselő  
 
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Réti Csaba polgármester   
Alasztics Ervin, Kukorelli Norbert, Méri Attila, Müller Sándor képviselők  
Dr. Szabó Eszter jegyző 
 
Igazoltan távol van: Horváth Anita, Vámosi Elek Balázs képviselők 
 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Kiss Tamás polgármester      
Bazsó Zsolt, Forrás József, Ladocsi József, Tolnai Károly képviselők 
Burányi Bernadett körjegyző 
 
Jelen vannak továbbá:   Szabó Miklós iskolaigazgató 

Kamocsai Antalné tagiskola-vezető 
Hargitai Istvánné iskolaigazgató helyettes 
Szalainé Szentmihályi Andrea védőnő 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó- jegyzőkönyvvezető 
 

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 polgármestereteket, 
valamint a meghívott vendégeket.  
Majd megállapítja, hogy a 4 képviselő-testület határozatképes, mert Kisbajcs képviselő-testületének öt tagja közül öt 
fő jelen van, Nagybajcs képviselő-testülete öt tagja közül négy fő jelen van, Vámosszabadi képviselő-testületének hét 
tagja közül öt fő jelen van, Vének képviselő-testületének öt tagja közül öt fő jelen van. Előterjeszti a napirendi 
javaslatot, majd kéri a képviselő-testületeket, hogy a napirendet fogadják el.  
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Huszár Imre Nagybajcs község polgármestere kéri, hogy iskolai karbantartói állásról a napirendek után 
tárgyalják. 
 
Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, 
 és az alábbi napirendeket tárgyalták: 
 
Győri Csaba kisbajcsi képviselő eltávozott a négyes képviselő-testületi ülésről, így Kisbajcs Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 fővel ülésezik tovább. 
 
 

1) Beszámoló a két ülés között történtekről  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a két ülés között fontosabb esemény, amelyről be kellene 
számolni, nem történt. A következő pontban tárgyalt költségvetés a tavalyi évben elfogadott koncepció alapján 
készült el figyelembe véve a polgármesteri megbeszélésen elhangzottakat. 
 
 A képviselő-testületek határozathozatal nélkül tudomásul vették az elhangzottakat.  
 

2) Közös fenntartású intézmények 2011. évi költségvetése  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a képviselők az írásos előterjesztést kézhez kapták. Kéri Szabó 
Miklós igazgatót, hogy szóban egészítse ki a kiküldött anyagot.  
 
Szabó Miklós iskolaigazgató elmondja, hogy az iskolatitkár táppénzre vonulása miatt feladatainak ellátását 
helyettesítéssel kell megoldani. A helyettesítés nem szerepel a költségvetésben, ehhez kér támogatást a testületektől. 
Jelenleg két takarító nő látja el feladatát, azonban ezt nem lehet pénz nélkül hosszadalmasan végezni. A helyettesítési 
díjat szeretne fizetni a dolgozók részére.  
 
Méri Attila vámosszabadi képviselő tudomása szerint 15 munkanapig fizeti a munkáltató a táppénzt, ezután pedig 
csak táppénz hozzájárulást kell fizetni. A megmaradó bérből mindez fedezhető és nem zárkóznak el szerinte a 
testületek ennek kifizetésétől.  
 
Müller Sándor vámosszabadi képviselő elmondja, hogy el kellene gondolkodni a testületeknek azon, hogyan 
lehetne az intézmény létszámát csökkenteni annak érdekében, hogy ne kelljen rehabilitációs hozzájárulást fizetni. 
Ezzel komoly összeget lehetne megtakarítani. Megoldás lehet, hogy az önkormányzatok egyike veszi fel a 
karbantartót.  
 
Csordás S. Tibor nagybajcsi képviselő, ha a 20 főt nem haladja meg az intézményi létszám meg, akkor már nem 
kell fizetni rehabilitációs hozzájárulást. A jogszabályt értelmezve a 20 fő már esetlegesen jó, akkor időarányosan a 
negyedik negyedévben nem kell fizetni.  
 
Müller Sándor vámosszabadi képviselő javasolná, hogy már mostantól vegye át valamelyik önkormányzat a 
karbantartói feladatot, és így már időarányosan sem kell fizetni rehabilitációs hozzájárulást. Mindegy, hogy melyik 
fogja alkalmazni, annak megfizetik a felmerült költségeket.  
 
Dr. Szabó Eszter vámosszabadi jegyző a tagiskolában a nyugdíjba vonuló kollégának mikortól kezdődik a 
felmentési ideje? Javasolja, hogy a nyugdíjas első napja és a munkában töltött utolsó nap térjen el egy-két nappal, ne 
hogy belefussanak végkielégítés kifizetésébe.  
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Kapitányné Babos Irén nagybajcsi jegyző a nyugdíjba vonuló dolgozó kérheti a későbbi nyugdíjba vonulását a 
nyugdíjfolyósító intézettől. Ez jól jöhet a dolgozónak is, mivel a szabadsága is még munkaviszonynak fog számítani.  
 
Áder László kisbajcsi képviselő nincs a dolgozóknak olyan kötelezettsége, hogy egy-két hónappal előbb benyújtsa 
nyugdíjaztatási kérelmét.  
 
Szabó Miklós iskolaigazgató a költségvetési tervezetben ez szerepel, tehát jelentősége nincs a dolgozói 
bejelentésnek.  
 
Csordás S. Tibor nagybajcsi képviselő az iskola energiára beállított költségei az előző évihez képest jóval 
magasabbak, mint az előző évi teljesülés. A szállításnál csökkenni fog a betervezett összeg, a gáznál viszont többlet 
kiadás jelenik meg, mivel a volt szolgáltató nem számlázott az elmúlt évben 3 hónapot. Víz és villamos energia 
költségeinek tervezésénél elfogadták a kalkulált összeget. Az iskola vezetése kérte, hogy ne változzon az iskola 
költségvetési főösszege, ezt el is fogadta azzal a kritériummal, hogy az év folyamán majd módosítani lehet ezeket. A 
testületi tagok előtt ismertes, hogy az iskolában jelentős energia megtakarításos beruházásokat végeztettek.  Szeretnék 
tudni, hogy az energia területén az ide befektetett összegek vissza jönnek-e?  
 
Müller Sándor vámosszabadi képviselő a vámosszabadi tagiskolában a napközis feladatokra betervezett bér jóval 
magasabb, mint a központi iskolánál. Ez miért van így?  
 
Szabó Miklós iskolaigazgató jelenleg a tagiskolában főállásban látja el a napközis nevelő a feladatát, a központi 
iskolánál azonban túlórában látják el a feladatot.  
 
Müller Sándor vámosszabadi képviselő a tagiskolában nem lehetséges túlórában megoldani a feladatot, főleg, ha 
nyugdíjba vonul az egyik pedagógus?  
 
Szabó Miklós iskolaigazgató ezt esetleg szeptember hónaptól lehetne megoldani, de az ilyen módon történő 
foglalkoztatást jól át kell gondolni.  
 
Kamocsai Sándor polgármester a központi iskolánál azért kellett elbocsájtani a napközist nevelőt, mivel a gyerek 
létszám nagyon lecsökkent, az elbocsátás munkáltatót terhelő költségei pályázati pénzből valósult meg. Azonban ezt 
az állást 5 évig nem lehet visszaállítani.  
 
Jászné Petrovicz Márta nagybajcsi képviselő szerint csak akkor lehet ezzel spórolni, ha alacsonyabb fizetési 
kategóriában lévő pedagógus látná el ezt a feladatot.  
 
Szabó Miklós iskolaigazgató a túlórát nem lehet átlépni, illetve előfordulhat, hogy a pedagógus nem vállalja a 
napközis nevelést.  
 
Müller Sándor vámosszabadi képviselő javasolja, hogy a költségvetési tervezetet így fogadják el, azonban 
szeptemberig vissza kellene erre a kérdésre térni a költségcsökkentés reményében.  
 
Crissmann-né Horváth Klára kisbajcsi képviselő javasolja, hogy az ingyenes tankönyvek esetében az iskola kérje 
vissza a tankönyveket, és azt a könyvtárba bevételezzék. Olyan könyvekre gondol, amelyeket a gyerekek ismételten 
tudnának használni, jó állapotúak, nem a munkafüzetekre. Ezzel egy kicsit lehetne spórolni. A másik, amivel költséget 
lehetne csökkenteni az a bérlettérítés. A bejáró gyerekek automatikusan kapják a bérlettérítést. Azonban fel kellene 
mérni azt, hogy, kik azok akik nem használják a bérletet. A szülőket nyilatkoztatni kell. Ha úgy nyilatkozik, hogy nem 
kívánja a bérlet megvásárlását, akkor nem veszi meg az iskola a gyermeknek a bérletet.  
 
Szabó Miklós iskolaigazgató  ez már évek óta tervben van, azonban a tankönyvkiadók mindig változtatnak valami 
csekély dolgot a könyvekben. De úgy gondolja, hogy ez a probléma áthidalható.  
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Bazsó Zsolt véneki képviselő az ő ismeretei alapján vannak olyan iskolák ahol, aki nem viszi vissza a tankönyvet, 
akkor azt ki kell fizetnie.  
 
Szabó Miklós iskolaigazgató egy könyvhasználati szabályzatot kell megalkotni, és ebben kell ezeket a kérdéseket 
szabályozni. A diák bérletekkel kapcsolatosan azonban azt kell elmondani, hogy általában reggel hozzák a gyermeket, 
délután már busszal kell neki hazamenni. Ezt szeptembertől lehet bevezetni, mivel a diákok számára éves bérletet 
vásároltak.  
 
Hargitai Istvánné igazgatóhelyettes sajnos a szülők annak ellenére, hogy nem veszik igénybe a buszos utaztatást, 
kérik a bérletet.  
 
Kamocsai Sándor kisbajcsi polgármester javasolja, hogy a 2011. évi költségvetési tervezetet fogadják el a testületi 
tagok, és majd a zárszámadáskor térjenek vissza ezekre a kérdésekre. Szerinte akkor már többet fognak egy két 
dologról tudni.  
 
Réti Csaba vámosszabadi polgármester Müller képviselő úr által javasolt létszám átcsoportosításról már most 
kellene dönteni, mivel itt már költségcsökkentést érhetnének el.  
 
Csordás S. Tibor nagybajcsi képviselő kérdezi, hogy az iskolatej támogatása, jelenleg hogy fog alakulni?  
 
Kamocsai Sándor polgármester: Jelenleg többe kerül a tej és a kakaó, mint a támogatásként kapott összeg. 
Azonban a gyerekek igénylik.  
 
Dr. Szabó Eszter vámosszabadi jegyző kérdezi, hogy a létszámot 19,25 fővel fogadják el, és keresnek megoldást, 
vagy 20,25 fővel fogadják el és utána keresnek megoldást.  
 
Kamocsai Sándor kisbajcsi polgármester szerint fogadják el a 19,25 főt és Kisbajcs vállalja a foglalkoztatást, abban 
az esetben, ha az a kisbajcsi önkormányzat számára semmiféle hátránnyal nem jár.  
Elmondja továbbá, hogy a védőnői költségvetést kell még megtárgyalni. A védőnő átcsoportosítást kért a kiküldött 
tervezetthez képest, mivel elromlott a számítógépe, ami a munkájához szükséges. 60 ezer forint értékben kéri 
számítógép beszerzését az egyéb szolgáltatások terhére. 
  
 Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2011.(II.7.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2011.(II.7.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2011.(II.7.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2011.(II.7.) határozata 

 
A.) Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a Vörösmarty 
Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2011. évi költségvetését 92.432 ezer Ft bevétellel és 

ugyanennyi kiadással a mellékelt előterjesztés szerint az alábbi kiegészítéssel fogadják el: 

 A képviselő-testületek az intézmény éves létszámát 19,25 főben állapítják meg. Ezek alapján a karbantartó 
munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott jogviszonya az intézménynél megszűnik 2010. december 31. 
napjával és 2011. január 1. napjával Kisbajcs Község Önkormányzata azonos feltételekkel foglalkoztatja 

tovább a közalkalmazottat. A képviselő-testületek kijelentik, hogy a közalkalmazott „átvételéből” Kisbajcs 
Község Önkormányzatát semmiféle hátrány nem érheti. A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatban 

felmerülő bér és bérjellegű juttatásai, a munkáltató által fizetett járulékai, egyéb juttatások és a közös 
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fenntartásból adódó költségek (igazgatási hozzájárulás) továbbra is változatlan mértékben és módon 
megoszlanak az intézményt fenntartó önkormányzatok között. A megoszlás módjára a társulási megállapodás 

rendelkezései irányadók. A fentiek alapján a karbantartó 2011. évi foglalkozatásához az egyes 
önkormányzatokat a társulási megállapodás alapján fizetendő hozzájárulás megfizetése felett az alábbi 

hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli: 

Önkormányzat Hozzájárulás Igazgatási 
hozzájárulás 

Összesen 

Kisbajcs 539 ezer Ft 6 ezer Ft 545 ezer Ft 

Nagybajcs 550 ezer Ft 7 ezer Ft 557 ezer Ft 

Vámosszabadi 573 ezer Ft 13 ezer Ft 586 ezer Ft 

Vének 101 ezer Ft 1 ezer Ft 102 ezer Ft 

Összesen 1.763 ezer Ft 27 ezer Ft 1.790 ezer Ft 

 
A karbantartó foglalkoztatásához fizetendő hozzájárulás a  társulási megállapodás alapján fizetendő 

hozzájárulással egy időben esedékes. 

 Vámosszabadi Képviselő-testülete felkéri az iskola-igazgatóját, hogy dolgozza ki a tagiskolában történő 
napközis nevelés költségcsökkentésének módját és azt elfogadás céljából terjessze a fenntartó 

önkormányzatok képviselő-testületei elé. 

  A fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei felkérik az iskola igazgatóját, hogy az ingyenes 
tankönyvhasználati szabályzatot készítse el és azt jóváhagyás céljából terjessze a fenntartó önkormányzatok 

képviselő-testületei elé. 

 A fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei felkérik az iskola igazgatóját, hogy a tanulók szüleit 
nyilatkoztassa buszbérlet igénybevétele céljából, és ezt a gyakorlatot minden tanév elejétől alkalmazza az 

iskola vezetése. 

 A képviselő-testületek felkérik az iskola igazgatóját, hogy az intézményt érintő 2011. évben felmerülő 
nyugdíjaztatásokkal kapcsolatban, iskolaigazgatói jogkörében szándékozni kívánt lépésekről megfelelő időben 

( az intézkedés megtétele előtt) tájékoztassa a fenntartó önkormányzatok polgármestereit és jegyzőit.  
Felelős: Szabó Miklós iskolaigazgató 

Határidő: tagiskola napközis nevelés átgondolása-2010/2011. tanév vége előtt 
Tankönyvhasználati szabályzat elkészítése- 2011.április 30. 

Buszbérlethez nyilatkozat bekérése- folyamatos 
B) Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei 

a Gyógyító megelőző ellátások 2011. évi finanszírozása (Védőnői Szolgálat ) 4.036.000,- Ft bevétellel és 
ugyanennyi kiadással az előterjesztés szerint elfogadják. 

A képviselő-testületek a védőnő részére bérjen kívüli juttatásként az alábbiakat állapítják meg 2011. évben: 

 Meleg étkeztetést 15.000 Ft/hó értékben, 

 Iskolakezdési támogatást az SZJA törvény szerint adható kedvezményes adózás mértékéig, 

 20.000 Ft értékben üdülési csekket, 

 4.000 Ft/hó értékben internet hozzájárulást. 
A fenntartó képviselő-testületek a fenti juttatások után az SZJA TV. szerint fizetendő 
kedvezményes mértékű (16%) adóteher megfizetését biztosítják költségvetésükben. 

A védőnő részére ezen túl 45.000 Ft értékben munkaruha juttatást biztosítanak a képviselő-
testületek, melyről a védőnő köteles a Körjegyzőség felé elszámolni. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
Határidő: Azonnal 

C) A képviselő-testületek a közös fenntartású intézmények igazgatási költségeihez a mellékelt 
előterjesztés szerinti hozzájárulást fizetik a köztük létrejött írásos megállapodás alapján Kisbajcs 
Község Önkormányzatának. Kisbajcs község polgármestere a közös fenntartású intézmények 

költségvetésében a dologi jellegű előirányzatoknál 500. 000 Ft erejéig előirányzatok közötti 
átcsoportosítást hajthat végre, pályázatok benyújtása esetén pedig 500.000 Ft erejéig vállalhat 

kötelezettséget az intézmények előirányzatainak terhére. A kötelezettségvállalás és az előirányzatok 
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közötti átcsoportosítás kezdeményezése előtt a kisbajcsi polgármester köteles kikérni a társuló 
önkormányzatok polgármestereinek a véleményét és velük egyetértésben dönthet. 

A képviselő-testületek felkérik Kisbajcs Község Önkormányzatát, hogy az előbbieket költségvetési 
rendeletében a fent meghatározottak szerint szabályozza, továbbá az önkormányzat 

gondoskodjon elfogadott költségvetésének végrehajtásáról.   
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

Határidő: költségvetési rendelet elfogadása és a költségvetés végrehajtása folyamatos 
 

3) Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 
 

 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy többségében jogszabályváltozás miatt van ismételten szükség az 
alapító okirat módosítására. Első változás a vállalkozási tevékenység 10%-ról 5 %-ra csökkent a szerv  
gazdálkodásában. A vagyon tekintetében a tavalyi évben az önkormányzatok megegyezése alapján csökkent az 
iskolához tartozó terület nagysága. Telekmegosztást kellett véghezvinni, melynek eredményeként a korábbi 207/7 
hrsz-ú terület megszűnt, helyette a 207/8 hrsz lett. Új dologként jött be a szabad kapacitás kihasználása érdekében 
végzett tevékenység. Az államháztartási törvény előírja, hogy az ezért kapott bevételnek fedeznie kell az önköltséget. 
Lehetőség van arra, hogy ez alól az önkormányzatok felmentést adjanak. A gyakorlatban mindez a tornaterem 
környékbeli sportegyesületek általi igénybevételét jelenti. Abban kell döntést hozni, hogy maradhat-e a jelenlegi 
gyakorlat, vagy nem. A mellékletben az SNI-s gyerekekre és a tanulási zavarokkal küzdő gyerekekre vonatkozó 
szabályozás változott, a jogszabály szövegét emeltük be az alapító okiratba.   
 
Kamocsai Sándor polgármester: Jelenleg a helyi futball csapatok veszik igénybe ingyenesen a tornatermet, ezzel 
kapcsolatos bérleti díjról lenne szó.  
 
Csordás S. Tibor nagybajcsi képviselő: Ez a bevételi kiesés mennyit jelent az iskolának? Kb.30-40 ezer forintot 
jelent.  
 
Kamocsai Sándor polgármester összefoglalja az elhangzottakat és kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 

 

 Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2011.(II.7.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
25/2011.(II.7.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2011.(II.7.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2011.(II.7.) határozata 

 
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a Vörösmarty Mihály 
Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Alapító Okiratának módosítását az előterjesztés szerint elfogadták és 

tudomásul vették.  
A képviselő-testületek felkérik a kisbajcsi körjegyzőt, hogy az Alapító Okiratot foglalja egységes szerkezetbe. 

Határidő: Azonnal 
Felelős:Burányi Bernadett körjegyző  
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4) Egyéb döntést igénylő ügyek 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, Burányi Bernadett körjegyző 
 
A.) Iskola karbantartójának alkalmazása 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy ez a kérdés már okafogyottá vált, hiszen a testületi tagok az iskola 
költségvetésénél  megbeszélték a dolgot. 
 
Napirendek után: 
Csordás  S. Tibor nagybajcsi képviselő kéri, hogy a KMB szolgálati lakásról mondjon néhány szót. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a jelenlegi bérlő a bérleti díjat hol fizeti, hol nem. A bérleti díjat ez 
évtől emelet meg a képviselő-testület, havi 35.000 Ft-ot kell fizetnie a rendőrnek. Ezt a pénzeket kellene felújításra 
fordítani. Azonban éves szinten ez csupán 300 ezer forintot jelent. Az épületre viszont nagyon ráférne a felújítás, 
teljes tetőcsere, ablakok cseréje, esetleg hőszigetelés. A későbbiekben megfontolandó a felújítás elvégzése. 

 

A képviselő-testületek határozathozatal nélkül tudomásul vették a tájékoztatást. 

Majd mivel más bejelentés nem volt Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere a nyílt testületi ülést bezárta. 

 
 

K.m.f. 
 

           Kamocsai Sándor            Huszár Imre 
         Kisbajcs község polgármestere                   Nagybajcs község polgármestere 
 
 
        Réti Csaba                                          Kiss Tamás 
Vámosszabadi község polgármestere                   Vének község polgármestere 
 
 
         Kapitányné Babos Írén                       Dr. Szabó Eszter 
      Nagybajcs község  jegyzője           Vámosszabadi község jegyzője    

 
 
                        Burányi Bernadett 

                                           Kisbajcs és Vének községek körjegyzője 


