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Készült: 2010. november 17-én (szerdán) 18.30 órai kezdettel tartott Kisbajcs, Nagybajcs, 

Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-

testületi ülésén. 

 

Helye:  Kisbajcs, Községháza 

 

Jelen vannak: 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:  
Kamocsai Sándor polgármester 

Áder László 

Christmann-né Horváth Klára 

Győri Csaba  

Tolnai Ferencné képviselők 

Császérné Kovács Erzsébet külső alpolgármester  

 

 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:  
Huszár Imre polgármester 

Csordás S. Tibor 

Jászné Petrovicz Márta 

Oross Frigyes 

Oross Imre képviselők 

Kapitányné Babos Irén jegyző 

 

 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:  
Réti Csaba  polgármester 

Alasztics Ervin 

Horváth Anita 

Kukorelli Norbert 

Müller Sándor 

Vámosi Elek Balázs képviselők 

Dr. Szabó Eszter jegyző 

Igazoltan távol: Méri Attila képviselő  

 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 

Kiss Tamás polgármester 

Bazsó Zsolt 

Forrás József 

Ladocsi József 

Tolnai Károly képviselők 

 

Jelen vannak továbbá:Burányi Bernadett körjegyző, 

Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyv-vezető 

Szabó Miklós iskola-igazgató, 

Hargitai Istvánné igazgató-helyettes 

Kamocsai Antalné tagiskolavezető 

Szalainé Szentmihályi Andrea védőnő 



 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere, mint az együttes ülést levezető, köszönti a 

megjelenteket. Majd megállapítja, hogy a négy képviselő-testület határozatképes, mert Kisbajcs 

község képviselő-testületéből 5 fő jelen van, Nagybajcs község képviselő-testületéből 5 fő jelen 

van, Vámosszabadi község képviselő-testületéből 6 fő jelen van, Vének község képviselő-

testületéből 5 fő jelen van. Majd előterjeszti a napirendi pontokat a meghívóban foglaltak szerint. 

 

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag 

elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták. 

 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere felkéri a testületi tagokat, hogy pár szóban 

mutatkozzanak be egymásnak, mivel ilyen összetételben még a négy testület nem ülésezett. 

 

Mindegyik képviselő külön-külön bemutatkozik. 

 

1. Beszámoló a két ülés között történtekről 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere szeptemberben találkoztak legutóbb, az iskola 

akadálymnetesítése azóta befejeződött, már csak apróbb beszerzések(indukciós hurok, laptop) 

vannak hátra. 

 

Ezt követően a képviselő-testületek a beszámolót határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták. 

 

 

2. Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2010. ¾ éves gazdálkodásáról 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere az írásos anyag kiement mindenki megkapta, 

kérdezi, hogy kinek van kérdése.  

 

Csordás S. Tibor nagybajcsi képviselő szeretné ha az iskolánál havi kimutatásban az 

energiafelhasználást összegyűjtenék. Így láthatnák az energia gazdálkodással kapcsolatos 

beruházások hasznát.  

 

Huszár Imre Nagybajcs község polgármestere  ezt kiegészítené azzal, hogy a teljes évet még nem 

lehet látni, mivel a fűtési idény még csak most indul. Célszerű lenne erről valóban beszámolni, 

villany és a fűtés költségket számokban kifejezni. Szeretné a kisbajcsi polgármesternek 

megköszönni a fárdságos munkát azért, hogy a nagy beruházást levezényelte. Ez nem kis munka 

volt. Úgy gondolja az elkészült munka megfelelő, reméli az iskola javát fogja szolgálni. Köszöni az 

iskola igazgatójának, hogy a takarításban mind a pedagógusok, mind az iskolába járó gyerekek 

szüleit beszervezte. 

 

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

 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

101/2010.(XI. 17.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

101/2010.(XI.17.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

136/2010.(XI.17.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

74/2010.(XI.17.) határozata 



Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a 

közös fenntartású intézmények 2010. háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót az 

előterjesztés szerint elfogadják, és tudomásul veszik.  

Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

 

3.) Közös fenntartású intézmények 2011. évi költségvetési koncepciója 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere a védőnő esetében nincs hozzájárulási 

kötelezettsége az önkormányzatoknak, teljes mértékben támogatja az OEP. Az iskola 2011. évi 

költségvetési koncepciójával kapcsolatosan voltak viták, jelenleg a polgármesterek egyeztetése 

alapján a 12 ezer forintos étkezési utalvány valamint a iskolai székek beszerzése bent marad. Tehát 

véneki község által banyújtott javaslat kerül támogatásra. 

 

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

 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

102/2010.(XI. 17.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

102/2010.(XI.17.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

137/2010.(XI.17.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

75/2010.(XI.17.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzatának képviselő-testületei a 

közös fenntartású intézmények 2011. évi költségvetési koncepcióját  elfogadják  és tudomásul 

veszik azzal a kiegészítéssel, hogy az iskola esetében a koncepció Vének község javaslata alapján 

kerüljön véglegesítésre, valamint a pedagógusoknak adható étkezési hozzájárulás mértéke 12.000 

Ft/hó/ fő, székek beszerzése 450 ezer Ft értékben kerül bele a koncepcióba.  

Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Szabó Miklós iskolaigazgató megköszöni a testületek kompromisszum kézségét. Nagyon féltek 

attól, hogy ezt az étkezési juttatást is elvonják. Így bátrabban mer a pedagógusok elé állni és 

követelni. Ezzel egy kicsit jutalmazhat is. Fontos ez a juttatás abból a szempontból is, hogy 

pedagógusok motiválhatók legyenek, hogy minnél jobban dolgozzanak. Közöni, hogy bent maradt a 

székek vásárlása is, mivel a jelenlegi székek már nem használhatók. Ha a régi székek visszkerültek 

volna, akkor az új padló 1-2 éven belül tönkre menne. 

 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere bízik abban hogy a felújított iskola marad ilyen 

szép és ezt az önkormányzatok fennt is kívánják tartani. A kormány által majd elfogadott 

költségvetési törvény remélhetőleg  több támogatást fog biztosítani az önkormányzatoknak. 

Elhangzott az önkormányzatok polgármeteritől, ha lesz többlet, akkor a költségvetési tervezetbe 

vissza kerülhetnek egyes dolgok. Bízik abban, hogy mindegyik testület akarja ezt az iskolát. 

 

4.)Védőnői társulási megállapodás módosítása 

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 

Kamocsai Sándor kisbajcs község polgármestere  az anyagot kiegészítette azzal, hogy az eddig is 

túl volt finanszírozva a védőnői szolgálat, így az iskola egészégügy kiválik a védőnői szolgálatból. 

 



Müller Sándor vámosszabadi képviselő kérdezi, hogy a vámosszabadi tagiskola is átkerül 

Ikrénybe, az összes vámosi gyereket az ikrényi védőnő fogja ellátni? 

 

Szalainé Szentmihályi Andrea védőnő tájékoztatja a tetületeket,hogy ez idáig 1.000 pont feletti 

pontjai voltak de ezt nem finanszírozza, mivel csak 750 pontig finanszíroz az OEP. A lekerülő 190 

pont átkerül egy vállalkozó védőnőhöz. Csak az iskolai feladat kerül át az ikrényi védőnőnek. 

Ehhez sem kell hozzájárulnia az önkormányzatoknak semmivel, hiszen teljesen ezt is finanszírozza 

az OEP. 

 

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

 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

103/2010.(XI. 17.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

103/2010.(XI.17.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

138/2010.(XI.17.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

76/2010.(XI.17.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzatának képviselő-testületei a 

védőnői társulási megállapodás módosítását elfogadják és tudomásul veszik. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Burányi Bernadett körjegyző 

 

 

5.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

A) Hozzájárulás a Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 

Pedagógiai Programjának szakértői vélemény nélküli módosításához 

Előadó. Szabó Miklós igazgató 

 

Szabó Miklós iskolaigazgató elmondja,hogy az alsós tanulók szöveges értékelése meg fog 

szünni, csak az első osztályban, valamint a második osztály 1 félévében marad.  A nevelők 

szeretnék ha vissza lehetne állni a régi osztályozásos módszerre. A pedagógiai programot ehhez 

módosítani kell. Meg kell jelölni azt, hogy a 4-5 osztályzatnak milyen szöveg felel meg. Ezt 

először a pedagógusokakkl kell elfogadtatni, majd a diákönkormányzattal és azután kerül vissza a 

testületek elé. Ezen túlmenően egyes tantárgyak esetében a következő tanévben vissza lehet 

vezetni a nem szakrendszerű tanítást. Ezzel is szeretene élni az iskola. Viszont ehhez már a 

pedagógiai programot szakértetni kell, majd úgy kerülhet a testületek elé. A jelenlegi kérdés most 

az, hogy a testület járuljon hozzá a szakértés nélküli elfogadáshoz az osztályozást illetően. 

 

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

 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

104/2010.(XI. 17.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

104/2010.(XI.17.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

139/2010.(XI.17.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

77/2010.(XI.17.) 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. 

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 

 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt a Kisbajcs község polgármestere, mint az ülést levezető, 

megköszönte a képviselő-testületek aktív részvételét és az együttes testületi ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

          Kamocsai Sándor            Huszár Imre 

         Kisbajcs község polgármestere         Nagybajcs község polgármestere 

 

 

            Réti Csaba                                            Kiss Tamás 

Vámosszabadi község polgármestere                            Vének község polgármestere 

 

 

        Kapitányné Babos Irén                          Dr. Szabó Eszter 

      Nagybajcs község jegyzője             Vámosszabadi község jegyzője    

 

 

              Burányi Bernadett 

                                   Kisbajcs és Vének községek körjegyzője 

 


