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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2011. november 29-én (kedden) 18.30 órai kezdettel tartott Kisbajcs, Nagybajcs,
Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes képviselőtestületi ülésén.
Helye: Kisbajcs, Községháza
Jelen vannak:
Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:
Kamocsai Sándor polgármester
Christmann-né Horváth Klára, Tolnai Ferencné képviselők,
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző
Igazoltan távol van: Áder László, Győri Csaba képviselők
Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
Huszár Imre polgármester
Csordás S. Tibor, Oross Imre képviselők,
Kapitányné Babos Irén jegyző
Igazoltan távol van: Jászné Petrovicz Márta, Oross Frigyes képviselők
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
Réti Csaba polgármester
Alasztics Ervin, Kukorelli Norbert, Méri Attila, Vámosi Elek Balázs képviselők
Dr. Szabó Eszter jegyző
Igazoltan távol van: Horváth Anita, Müller Sándor képviselők
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
Kiss Tamás polgármester
Bazsó Zsolt, Forrás József, Ladocsi József, Tolnai Károly képviselők
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző
Jelen vannak továbbá:

Szabó Miklós iskolaigazgató
Hargitai Istvánné iskolaigazgató-helyettes
Kamocsai Antalné tagiskola-vezető
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó- jegyzőkönyvvezető
Trimmelné Mándy Alíz szakszervezeti megbízott

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 polgármestereket, valamint a meghívott vendégeket.
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Majd megállapítja, hogy a négy képviselő-testület határozatképes, mert Kisbajcs képviselőtestületének öt tagja közül 3 fő jelen van, Nagybajcs képviselő-testülete öt tagja közül 3 fő jelen van,
Vámosszabadi képviselő-testületének hét tagja közül 5 fő jelen van, Vének képviselő-testületének öt
tagja közül mindenki jelen van. Előterjeszti a napirendi javaslatot, majd kéri a képviselő-testületeket,
hogy a napirendet fogadják el.
Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi
napirendet tárgyalták:

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

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere elmondja, hogy augusztusban találkoztak
legutóbb, azóta a polgármesterek és jegyzők előzetes megbeszélése alapján elkészült a védőnői
szolgálat és az iskola 2012. évi koncepciója. Vámosszabadi kérésére az elmúlt napokban egy olyan
költségvetési koncepció előterjesztést is kidolgoztunk nagyvonalakban, mely tekintettel van arra, hogy
a közoktatásra vonatkozó társulási megállapodásban Vámosszabadi község a tanév végéig, vagyis
2012. júniusáig vesz részt. Ennek részletes tárgyalására majd a 3. napirendi pontban kerül sor.
A képviselő-testületek a beszámolót határozathozatal nélkül elfogadták.

2.) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2011. évi ¾éves gazdálkodásáról
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere elmondja, hogy a képviselő testületi tagok
megkapták a szöveges és számszaki előterjesztést, kérné a testületi tagok esetleges észrevételeit.
A képviselő-testületek tagjai a napirendi ponttal kapcsolatban kérdést, észrevételt nem tettek.
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
115 /2011.(XI.28.) határozata
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
174 /2011.(XI.28.) határozata
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
174 /2011.(XI.28.) határozata
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének
92 /2011.(XI. 28.) határozata
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a közös
fenntartású intézmények 2011. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót az
előterjesztés szerint elfogadják, és tudomásul veszik.
Határidő: azonnal
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester

3

3.) Közös fenntartású intézmények 2012. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere elmondja, hogy az írásos előterjesztést a
képviselők kézhez kapták. Már korábban említettem, hogy a koncepció a hatályos jogszabályi előírások
alapján készült el. Vámosszabadi község képviselőtestületének kérésére a jelenleg még vitára váró
törvényjavaslatokra figyelemmel nagyvonalakban kidolgozásra került a koncepciónak olyan változata is,
amely azzal számol, hogy a közoktatásra vonatkozó társulási megállapodásban Vámosszabadi község
2012. júniusáig vesz részt. Ez a változat is nagyon képlékeny, nem látjuk még, hogyan alakulnak majd
az önkormányzati támogatások, abban az esetben, ha nem lesz kötelező önkormányzati feladat az
alapfokú oktatás biztosítása, milyen feltételekkel átvállalná az állam az iskola működtetését.
A jelenlegi költségvetési koncepció esetében a védőnői szolgálat az, ami talán nem okoz problémát,
mivel ezt teljes terjedelmében az OEP finanszírozza.
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Mivel a szöveges előterjesztéséből nem derül ki, megemlíteném,
hogy a védőnő Vámosszabadi községben továbbra is szeretné megrendezni az anyatejes világnapot,
illetve egészségnapot tervez dietetikus, orvos részvételével.
Réti Csaba Vámosszabadi község polgármestere: Igen, erről közvetlenül is tájékoztatást kaptam a
védőnőtől.
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere kéri, hogy a védőnői szolgálat 2012. évi
költségvetési koncepcióját fogadják el a testületek.
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
116/2011.(XI.28.) határozata
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
175 /2011.(XI.28.) határozata
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
175 /2011.(XI.28.) határozata
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének
93 /2011.(XI.28.) határozata
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzatának képviselő-testületei a
közös fenntartású védőnői szolgálat 2012. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerint
elfogadják és tudomásul veszik
Határidő: azonnal
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere elmondja, hogy az iskola koncepciójára
vonatkozó anyagot is megkapták a testületi tagok, abban konkrétan felsorolásra kerültek a következő
évi feladatok.
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Réti Csaba Vámosszabadi község polgármestere: Szeretném tudni, hogy az előírt végzettséggel
nem rendelkező gyesen lévő tanítónő felmentésére mikor kerülne sor az iskolában, továbbá lehet-e
tudni, hogy kit, és milyen mértékben fognak terhelni a felmentéssel kapcsolatos kiadások? Esetleg
majd ezt a kötelezettséget is felvállalja az állam?
Szabó Miklós iskolaigazgató elmondja, hogy a felmentésre 2012. második félévében kerülne sor.
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere: Erre pontos választ most nem tudunk adni,
nem látjuk, hogy hogyan fog alakulni a következő év.
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere elmondja, hogy Vámosszabadi község, ha az új
önkormányzati tv. szerint nem lesz kötelező feladat az alapfokú oktatás, attól kezdve nem kíván részt
venni a közoktatási társulásban. Ezért készült még két változata a koncepciónak, amelyek a júniusi,
illetve az augusztusi kiválással számolnak. A mai napon megküldött táblák kidolgozásánál mindkét
lehetőséget figyelembe vettük.
Huszár Imre Nagybajcs község polgármestere: Szeretném tudni, hogy miért kíván kiválni a
társulásból Vámosszabadi?
Réti Csaba Vámosszabadi község polgármestere: Ha állami feladat lesz, akkor okafogyottá válik
a társulás.
Dr. Szabó Eszter jegyző: Amennyiben az önkormányzati törvény módosításra kerül úgy, ahogy
jelenleg a tervezetben szerepel, mely szerint az alapfokú oktatás nem lesz kötelező önkormányzati
feladat, attól kezdve Vámosszabadi a kötelező feladat-ellátási kötelezettségeire kíván koncentrálni, és
a közoktatást, mint önként vállalható feladatot az állam által megvalósítandó feladatként kívánja
tekinteni. Nyilván ez azzal jár, hogy az alapfokú oktatási intézményfenntartását újra kell gondolni.
Réti Csaba Vámosszabadi község polgármestere: Úgy gondolom, hogy a polgármesteri
egyeztetésen érthetően beszéltünk, és ahogy akkor, most is június 15.-ig számolunk a költségeket
illetően, ezt a koncepciót javasoljuk elfogadni.
Szabó Miklós iskolaigazgató: Szerintem nagy ellentmondás van a 2012. évi költségvetési
koncepció elkészítése és a még meg sem született jogszabályok között. Az új köznevelési törvény
várhatóan 2013. évben lép hatályba, az új önkormányzati törvény pedig már 2012. évtől lehetőséget
biztosítana az önkormányzatoknak arra, hogy az alapfokú oktatást ne kötelezően ellátandó
feladatként lássák el.
Dr. Szabó Eszter jegyző: Jelenleg ez olvasható ki leginkább a tervezetekből. De mivel a tervezetek
nem jogszabályok, akkor fogunk tisztán látni ebben a kérdésben, ha hatályos jogszabályokkal tudunk
dolgozni. Ezt pedig december hónapra ígérik.
Csordás S. Tibor nagybajcsi képviselő: Mindenképpen úgy kell megoldanunk, hogy az átmeneti
állapotban is fenn tudjuk tartani az iskolát, hiszen a falvaink érdekeit kell képviselnünk, a
választópolgárok is ezt várják tőlünk A választóink elé is csak azzal a komoly szándékkal állhatunk,
hogy működtetni az iskolát, és itt most nem matematikára, nem a számokra kell hagyatkozni.
Szeretném tudni, hogy a vámosszabadi képviselők hogyan vélekednek erről a kérdésről.
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Dr. Szabó Eszter jegyző: Úgy gondolom, hogy a vámosszabadi képviselő testület teljes mértékben
Vámosszabadi községet, és annak érdekeit képviseli. Az, hogy ez esetlegesen eltér a szomszédos
települések érdekeitől, az egy másik kérdés. Nyilván a szomszédos települések érdekeit egy testület
akkor tudja figyelembe venni, ha saját települése érdekeivel nem áll ellentétben. Máskülönben
választópolgáraitól arra kapott felhatalmazást, hogy saját települése érdekeit tartsa szem előtt döntései
meghozatala során.
Csordás S. Tibor nagybajcsi képviselő: Tisztában vagyok vele, hogy a vámosszabadi Jegyző
Asszony nem vámosszabadi lakos, a községben csak a munkahelye van, mi azonban itt élünk, és
máshogy közelítjük meg a kérdést. Szeretném tudni, miért a Jegyző Asszony nyilatkozik a képviselőtestület helyett, én a képviselők személyes véleményére vagyok kíváncsi.
Vámosi Elek Balázs vámosszabadi képviselő: Mi a ránk bízott feladatot megfelelő súllyal
mérlegeltünk, azonban nem akarunk mindenáron olyan feladatot elvállalni, amit az állam átvenne, a
mi erőnket pedig jelentősen meghaladja. Miért akarnánk olyan feladatot felvállalni, amit nem tudunk.
ellátni? Szerintem ti sem akartok több feladatot felvállalni, mint amit szükséges.
Dr. Szabó Eszter jegyző: Lehetséges, hogy Vámosszabadin más a szemlélet, de ahogy máskor is, a
testület ebben a kérdésben is kikérte a véleményemet. Mivel nemcsak gyakorlom, hanem oktatom is
ezt a jogterületet, engedtessen meg nekünk az, hogy a testületünk ezért odafigyel arra, amit a jegyzője
mond. Most sem mondtam többet, mint hogy az önkormányzati jogalkalmazásban mindig külön kell
választani a kötelezően ellátandó és az önként vállalható feladatokat. Különösen azért, mert az új Ötv
tervezete a feladatfinanszírozás tekintetében nagyon szigorú lesz – normatíva a kötelező feladatellátásra lesz lehívható, az önként vállalt feladatokat saját forrásból kell kigazdálkodni. Ismert az is,
hogy a saját források körét is szűkíteni fogják. Tehát ha az alapfokú oktatás és nevelés önként vállalt
feladat lenne, akkor Vámosszabadi előtérbe fogja helyezni a kötelező feladatai ellátást, nyilván nem is
tehet mást, mint ahogy más önkormányzat sem tud majd mást tenni. Ezért érdemes végiggondolni,
hogy ha a törvényhozás azt az utat dolgozta ki, hogy a közoktatást állami kézbe kívánja venni, akkor
ezzel az iránnyal szembe lehet ugyan menni, csak kérdés, hogy érdemes-e. Mert én azt feltételezem,
hogy az állam sem lehet rosszabb gazdája egy iskolának, mint az önkormányzat, hiszen neki ráadásul
állampolgárai, a jövője az ott oktatott gyermekek köre.
Réti Csaba Vámosszabadi község polgármestere: 25 éve élek Vámosszabadin, és igyekeztem a
község életében mindig részt venni. Most sem vagyok iskolaellenes, úgy gondolom, hogy rettenetes
érzés lesz esetlegesen megválni az iskolától, és voltak is vitáink a képviselő-testületen belül, de a
döntést végül együtt hoztuk meg. Ha az állam működteti az iskolát, akkor legalább olyan jó gazdának
kell lennie, mint az önkormányzatnak, mert neki is csak az lehet az érdeke, hogy kiművelt emberfők
kerüljenek ki az életbe.
Alasztics Ervin vámosszabadi képviselő: Határozottan visszautasítom a vádakat, hogy
Vámosszabadi meg akarja szüntetni az iskolát. Úgy érzem, hogy Vámosszabadi eddig is sok mindent
megtett az iskolájáért, nem vésett kőbe semmit a kilépést illetően sem. Amíg lehet, mi továbbra is
fenn kívánjuk tartani az iskolát.
Csordás S. Tibor nagybajcsi képviselő: Ha a törvény valóban másként fog rendelkezni ebben a
kérdésben, akkor az iskola átkerül az állam kezébe. Azonban, ha marad minden így, akkor a
továbbiakban is ragaszkodunk az iskola fenntartásához és működtetéséhez.
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Huszár Imre Nagybajcs község polgármestere: Megértem a Vámosszabadi kérését,
szerencsésebb lett volna korábban is így megfogalmazni az álláspontjukat.
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Vámosszabadi esetleg nem gondolkodott abban, hogy a
törvénytervezetben megfogalmazottak szerint az állammal megállapodást kössön a fenntartást
illetően? Lehetőség nyílna erre is, mivel a négy község együttes lakosságszáma meghaladja a 2ezer főt.
Méri Attila vámosszabadi képviselő: Erre jelen pillanatban nem tudunk mit mondani, mivel még
nem került elfogadásra a jogszabály.
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Ennek a lehetőségnek legalább akkora létjogosultsága van, mint
a kidolgozott koncepció-változatoknak.
Vámosi Elek Balázs vámosszabadi képviselő: Mindenáron nem kívánjuk fenntartani az iskolát,
mivel az iskola és az óvoda együttesen több, mint 19 millió forintunkba kerülne, viszont nem tudjuk,
milyen költségvetési hozzájárulással számolhatunk a jövőben.
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere: Annak idején tűzzel-vassal ragaszkodott
Vámosszabadi a tagiskolájához, mikor szóba került annak megszüntetése. Sajnálnám, ha az iskola
megszűnne, mert abban az esetben szép lassan kihalnának a falvak, nem lenne megtartó ereje a
községeinknek. Úgy néz ki, ez egy kényszerpálya lesz majd az önkormányzatoknak, ellehetetlenítenek
bennünket. Most viszont arról kell dönteni, hogy legyen-e iskola, illetve legyen-e koncepciója.
Mindegyik település sokat tett ezért az iskoláért, rengeteg pénzt fektettek bele az önkormányzatok, és
most arról beszélünk, hogy szélnek eresztünk mindent. Az állam most átveszi az intézményeket,
hiszen többségük felújításra került az elmúlt években. Azonban mi lesz majd a következő években,
amikor majd azt fogja mondani az állam, hogy ha kevesebb a gyermek, és nincs pénz a felújításra,
kifizetődőbb bezárni az intézményt, és majd beviszik a gyerekeket másik, győri iskolákba. Valóban
sok mindent megtehet az állam, de nekünk most arra kell koncentrálnunk, hogy a végsőkig el tudjuk
látni ezt a feladatot, legyen a községben iskola. Javasolnám, hogy a 2012. évre a 12 hónapra
kidolgozott koncepciót fogadják el a testületek, azzal a kritériummal, hogy mellé csatoljuk a másik két
változatot.
Alasztics Ervin vámosszabadi képviselő Én még jól emlékszem arra, amikor a társközségek arról
akartak meggyőzni bennünket, hogy zárjuk be a tagiskolát. Akkor is ellenálltunk, és most sem
szeretnénk megszüntetni az iskolát.
Vámosi Elek Balázs vámosszabadi képviselő: Így van, mindig is kiálltunk az iskola mellett, mivel
tudjuk, hogy a tanulás a legjobb befektetés. Azonban el kell dönteni azt, hogy milyen forrásból fogjuk
megoldani ezt a feladatot abban az esetben, ha elvonják az önkormányzat bevételeit.
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere: Továbbra is fenntartom azt a javaslatomat,
hogy fogadjuk el a 12 hónapos költségvetési koncepciót, és az új törvények hatályba lépését követően
2012. januárjában a költségvetés már a hatályos jogszabályok alapján készüljön el.
Dr. Szabó Eszter jegyző: Akkor az eddigi vélemények alapján elmondhatjuk, hogy az iskolát akkor
is fenn kívánja tartani a három település, ha Vámosszabadi község megszüntetné az
intézményfenntartó társulást? Mert akkor lényegében már csak a feladat marad, meg kell próbálni
azon az úton végighaladni, amit elhatározott a három település.
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Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere: Igen, szeretnénk fenntartani az iskolát, ha kell,
más források megszerzése útján. Amennyiben Vámosszabadi kiválik, a működési költségekhez nem
fog hozzájárulni, de mi lesz a vagyonnal?
Réti Csaba Vámosszabadi község polgármestere: Ez jogos kérdés, azonban választ jelen
pillanatban még nem tudunk adni.
Méri Attila vámosszabadi képviselő: Az elmondottak lapján úgy tűnik, a központi iskola
fenntartása továbbra is megoldott, inkább a vámosszabadi tagiskola léte van veszélyben.
Kamocsai Antalné tagiskola-vezető: Mit ért a vámosszabadi testület azon, hogy veszélyben van a
tagiskola? Úgy tudom, hogy éppen az új köznevelési törvénytervezet rendelkezik arról, hogy
amennyiben 8 alsó tagozatos gyermek szülője kéri az alapfokú oktatást az adott településen, akkor
működtetni kell az alsó tagozatos iskolát.
Méri Attila vámosszabadi képviselő: Így van, de ha le kell tenni a voksot, akkor azt mondanám,
hogy a kisbajcsi központi iskolának van nagyobb esélye a fennmaradásra.
Kamocsai Antalné tagiskola-vezető: Arra kérem a testületi tagokat, és minden jelenlévőt, hogy ne
szivárogjon ki olyan információ a lakosság felé, hogy veszélyben van az iskola, semmiképpen sem
tenne jó, ha azok a szülők, akik hozzánk tervezik beíratni a gyermeküket, másképp döntenének, mert
bizonytalannak ítélik meg a helyzetet. Javasolnám a testületi tagoknak, hogy személyesen is
győződjenek meg arról, hogy milyen munka folyik a tagiskolában. Úgy gondolom, hogy az itt végzett
munka magas színvonalú, jó eredményeket érünk el a gyerekeinkkel, úgy érzem, hogy bármilyen nagy
iskolával fel tudjuk venni a versenyt.
Alasztics Ervin vámosszabadi képviselő: Köszönöm a tagiskola vezetőjének, hogy bemutatta az
iskolát, de az elhangzottakkal mi is tisztában vagyunk.
Csordás S. Tibor nagybajcsi képviselő: Maximálisan megértjük a költségvetési drukkot minden
település esetében. Összefoglalva tehát, azt mondhatjuk el, hogy 2012. szeptemberig hozzájárultok az
iskola működtetéséhez, de látnotok kell, hogy ez a négy település iskola nélkül el fog sorvadni. Mi
azonban amíg lehet, kitartunk, ha 2012. szeptemberéig, akkor csak addig. Van bennünk
bizonytalanság, hogy fenn tudjuk-e tartani hárman az intézményt, bár négyen biztos, hogy tovább
tudnánk működtetni az iskolánkat. A szándék és a lehetőség maradjon meg, és az legyen a szemünk
előtt, hogy amit 20 évig elértünk, azt ne tegyük tönkre.
Dr. Szabó Eszter jegyző: Az iskola koncepciója a mi költségvetésünkbe is beépül. A településnek is
megvan a maga stratégiája, mi itt csak az iskola koncepcióját kívánjuk tárgyalni. Úgy érezzük, hogy a
településünk vezetői tudatosan megtervezték azokat a lépéseket, melyekkel igyekszünk felkészülni
az előttünk álló változásokra. Nyilván ez túlmutat a jelenlegi cikluson, hatásait az utána következő
testület fogja érezni. Mi ezt a tervet szeretnénk megvalósítani. Hogy ezt egy ilyen gyorsan változó
jogszabályi környezetben kell megtennünk, nem a mi hibánk. Ez a rengeteg változás minden testület
részéről szemléletváltozást igényel, Vámosszabadi testülete alaposan, nem érzelmi alapon, hiszen pl.
csak a költségvetési koncepció kapcsán kb. 4 órát vitázva, és folyamatos munkamegbeszéléseket
tartva alakította ki azokat a prioritásokat, amelyeket követni szeretne. Azt gondolom, ennek az un.
menedzserszemléletnek bevitele a napi munkafolyamatokba itt, a körjegyzőség munkatársai részéről
is minden bizonnyal adva van. Élni kell vele. Vámosszabadi igyekszik élni vele, és nem gondoltuk
volna, hogy ez ekkora indulatokat fog gerjeszteni itt, a négyes testületi ülésen.
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Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere: Valóban, külön kell választani az érzelmet és a
számszaki dolgot. Éppen ezért úgy gondolom, hogy el kellene fogadnunk a költségvetési koncepciót
12 hónapra, és ha időközben elvonják tőlünk ezt a feladatot, akkor majd a költségvetést már a
hatályos jogszabályok alapján tervezhetjük.
Bazsó Zsolt véneki képviselő: Elhangzottak itt megalapozott érvek és ellenérvek, de én is úgy
gondolom, hogy el kellene fogadni az éves koncepciót, és majd az új szabályozás tükrében kell
elkészíteni a költségvetést.
Alasztics Ervin vámosszabadi képviselő: Nem az volt a cél a döntésünk meghozatalakor, hogy
károkat okozzunk a társult önkormányzatoknak. A jelenlegi bizonytalan helyzetben viszont ez tűnik a
legelfogadhatóbb megoldásnak.
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere: Abban az esetben, ha továbbra is alapfeladat
lesz az oktatás, mit tervez Vámosszabadi?
Méri Attila vámosszabadi képviselő: Sajnos a fejünk felett zajlanak a dolgok, és nem tudunk
biztosat mondani. Mi nem vetjük el az iskola fenntartását, illetve, ha továbbra is kötelező feladat lesz
az alapfokú oktatás, akkor természetesen fenn kell tartani.
Réti Csaba Vámosszabadi község polgármestere: Ez a tervezet még nagyon sok változáson
mehet át. Javasolnám én is azt, hogy fogadja el a testületem a 12 hónapos koncepciót, mivel ez csak
egy kiindulási pont. Majd a törvény elfogadása után az ismert új jogszabályi alapokon fogunk
költségvetést készíteni.
Csordás S. Tibor nagybajcsi képviselő: Ha a köztudatba bekerül az, hogy az iskola finanszírozása
a mi hibánkból eredően válik bizonytalanná, akkor a szülők nagy valószínűséggel elviszik a
gyerekeket, vagy nem is íratják ide őket. A koncepcióval kapcsolatosan nem értem a félelmet, mivel
kimondtátok azt, hogy fent kívánjátok tartani az iskolát, ha nem változik a jogszabályi háttér.
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere szavazásra bocsátja a kisbajcsi Vörösmarty
Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2012. évi költségvetési koncepciójának
elfogadását 12. hónapra azzal, hogy a 2012. évi iskolai költségvetés már Vámosszabadi község
közoktatási társulásból történő kiválásával számoló, módosított koncepcióra épülve kerülhet
megtervezésre, a jogszabályi változások, valamint a társult képviselő-testületek döntésének
függvényében.
Ezt követően
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással,
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozták:
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
117/2011.(XI.28.) határozata
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
176 /2011.(XI.28.) határozata
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Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
176 /2011.(XI.28.) határozata
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének
94 /2011.(XI.28.) határozata
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei a
kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2012. évi költségvetési
koncepcióját az előterjesztés szerint, valamennyi társult község egész éves részvételével számolva
elfogadják, és tudomásul veszik, az alábbi kiegészítésekkel:
 Amennyiben az általános iskolai oktatás és nevelés 2012. évben kötelezően ellátandó
önkormányzati feladat marad, a 2012. évi iskolai költségvetés 12 hónapra vonatkozóan, valamennyi
társult község részvételével számolva kerül megtervezésre és elfogadásra 2012. február 15-ig.
 Amennyiben az általános iskolai oktatás és nevelés 2012. évben kikerül a kötelezően ellátandó
önkormányzati feladatok sorából, a 2012. évi iskolai költségvetés már Vámosszabadi község
közoktatási társulásból történő kiválásával számolva kerülhet megtervezésre és elfogadásra 2012.
február 15-ig, a jogszabályi változások, valamint a társult képviselő-testületek döntésének
függvényében.
Határidő: azonnal
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester
4.) Egyéb döntést igénylő ügyek
A) Árajánlatok bekérése iskolai közétkeztetésre
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere elmondja, hogy az iskolai közétkeztetés 2012.
évben várhatóan meghaladja a 10 millió forintot, az önkormányzat a hatályos közbeszerzési
szabályoknak megfelelően árajánlatokat köteles bekérni legalább három szolgáltatótól. Előzetesen
már tájékozódtak a helyben ismert szolgáltatóknál. Ismerteti az irányszámokat.
Csordás S Tibor nagybajcsi képviselő: A számok nem fejeznek ki mindent, nem látjuk, hogy egyegy költség mögött milyen összetételű, minőségű, mennyiségű adag áll, ezért szeretnénk a jobb
összehasonlítás végett új, azonos feltételekre adott ajánlatokat kérni.
Huszár Imre Nagybajcs község polgármestere: Szerintem ezt most nem kellene megvitatni,
mivel nem látunk tisztán az adatokban.
Szabó Miklós iskolaigazgató: Szeretném tudni, hogy a térítési díjakhoz milyen önkormányzati
hozzájárulások és befizetések tartoznak. Az önkormányzatok nagy összegű pénzt tesznek egy adag
ebédhez, sajnos azonban rendkívül nagy pazarlás folyik a gyerekek részéről, nagy mennyiségű étel
kerül a hulladékba.
Csordás S. Tibor nagybajcsi képviselő: A meglévő szolgáltatóval van-e jelenleg olyan probléma,
ami miatt váltani kell? Ha jól emlékszem, az előző években már volt egy problémás váltásunk.
Hargitai Istvánné iskolaigazgató-helyettes: Igen, volt ilyen probléma, most azonban azzal van
elsősorban gond, hogy a gyerekek nem eszik meg az ételt. A szülők pedig gyakran le sem mondják az
ebédet.
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Bazsó Zsolt véneki képviselő: Sajnos, mint gyakorló szülő elmondhatom, hogy valóban nehéz a
gyerekek kedvére tenni.
Csordás S. Tibor nagybajcsi képviselő: Én pártolom a helybéli vállalkozót, azonban ha van rá
mód, akkor azokat az ételeket ki kellene húzni az étlapról, amit nem szeretnek a gyerekek.
Réti Csaba Vámosszabadi község polgármestere: Nekem is vannak észrevételeim a kérdéssel
kapcsolatban, valóban nem a mindennapi ételeket főzi a vendéglős, gyakran egy felnőttnek is sok az
adag.
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere: Javaslom, hogy mindegyik árajánlatot adótól
kérjünk egy hónapos menüsort beárazva, és a jövő hónapban a polgármesterekkel egyeztetve térjünk
vissza a kérdésre.
Jelen napirendi pontnál a képviselő-testületek döntést nem hoztak.
B) Iskola mögötti terület értékesítése
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere: Szeretném tudni, Vámosszabadi község
képviselő-testülete fenntartja-e azt az elmúlt héten tett javaslatát, hogy az iskola mögötti GKSz
terület-részét el kívánja adni?
Réti Csaba Vámosszabadi község polgármestere: Igen, továbbra is fenntartjuk az ajánlatunkat.
Jelen napirendi pontnál a képviselő-testületek döntést nem hoztak.

Napirendek után:
Kiss Tamás Vének község polgármestere: Javaslom, hogy az előzőekhez hasonló esetleges viták
elkerülése érdekében a jövőben alakítsunk egy bizottságot, ahol a kérdésben jártas képviselők, mint
szakértők előzetesen megvitathatják a vitás kérdéseket, ezt követően pedig tájékoztatná mindenki a
saját testületét. Így sokkal egyszerűbb és gyorsabb lenne a döntéshozatal.
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere: Támogatom a javaslatot.
Huszár Imre Nagybajcs község polgármestere: Ha van ideje és energiája a véneki
polgármesternek, akkor megkérem, szervezze meg egy ilyen bizottság létrehozását.
Kiss Tamás Vének község polgármestere: Én minden testületből egy-egy embert gondoltam, akik
a különböző feladatokat előzetesen megtárgyalnák.
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Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor, Kisbajcs község polgármestere a nyílt
együttes ülést bezárta.
K.m.f.

Kamocsai Sándor
Kisbajcs község polgármestere

Huszár Imre
Nagybajcs község polgármestere

Réti Csaba
Vámosszabadi község polgármestere

Kiss Tamás
Vének község polgármestere

Kapitányné Babos Irén
Nagybajcs község jegyzője

Dr. Szabó Eszter
Vámosszabadi község jegyzője

Tóthné Ács Ildikó
Kisbajcs és Vének községek mb. körjegyzője
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