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JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
Készült: 2012. július 11-én (szerdán) 18,00 órai kezdettel tartott Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének 
Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak:  
 
KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL:  
Kamocsai Sándor polgármester 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester, Áder László, Győri Csaba, Tolnai Ferencné képviselők, 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
Igazoltan távol van: Császárné 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 aljegyző 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
 
VÁMOSSZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL: 
Réti Csaba polgármester   
Kukorelli Norbert, Müller Sándor, Vámosi Elek Balázs képviselők  
Dr. Szabó Eszter jegyző 
Igazoltan távol van: Alasztics Ervin, Horváth Anita, Méri Attila képviselők 
 
VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL: 
Kiss Tamás polgármester      
Bazsó Zsolt, Forrás József, Ladocsi József, Tolnay Károly képviselők 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
 
Jelen vannak továbbá:   Szabó Miklós iskolaigazgató 

Hargitai Istvánné iskolaigazgató-helyettes 
Kamocsai Antalné tagiskolavezető 
 

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.  
Megállapítja, hogy a négy képviselő-testület határozatképes, mert Kisbajcs képviselő-testületének öt tagja közül 5 fő 
jelen van, Nagybajcs képviselő-testülete öt tagja közül 5 fő jelen van, Vámosszabadi képviselő-testületének hét tagja 
közül 4 fő jelen van, Vének képviselő-testületének öt tagja közül 5 fő 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: 
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1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az előző képviselő-testületi ülés óta két határozat végrehajtási 
határideje járt le: a testületek elfogadták a közös fenntartású Védőnői Szolgálat és az iskola 2011. évi zárszámadását. 
Kéri, hogy a képviselők a beszámolót fogadják el. 
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag elfogadták a beszámolót, és az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 58/2012.(VII.11.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
78/2012.(VII.11.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
60 /2012.(VII.11.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
52/2012.(VII.11.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata 
Képviselő-testületei az együttes ülésen hozott határozataik  

/Kisbajcs: 36,37 /2012.(IV.25.) 
Nagybajcs: 63,64/2012. (IV.25.) 

Vámosszabadi: 39,40/2012. (IV.25.) 
Vének: 40,41/2012. (IV.25.)/ 

végrehajtásáról szóló szóbeli tájékoztatást tudomásul veszik és elfogadják. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

2) Beszámoló a VMÁAMI 2011/2012. tanévben végzett tevékenységéről  
Előadó: Szabó Miklós iskolaigazgató 
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a képviselők az írásos előterjesztést kézhez kapták. Megkérdezi 
Szabó Miklós iskolaigazgatót, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a kiküldött anyagot? 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató elmondja, hogy az írásos előterjesztéshez hozzáfűzni nem kíván. Kéri, hogy a 
képviselő-testületek fogadják el a beszámolót. 
Elöljáróban közli, hogy a 2011.évi kompetenciamérés eredményeiről a soron következő, várhatóan szeptemberben 
sorra kerülő együttes ülésen szeretne beszámolni, az előző évhez hasonlóan ezúttal is az iskolában, részletesen 
szemléltetve a beszámolót. 
 
Müller Sándor képviselő: Engedjék meg a tisztelt polgármester urak és képviselők, hogy ezúton gratuláljak az iskola 
pedagógusai és tanulói által elért kiváló eredményekhez, egyúttal javaslom, hogy ha pénzráfordítással is, de jelentessük 
meg a Kisalföldben a versenyeredményeket, egy, az Igazgató Úrral készített interjú keretében, profi újságíró tollából.  
 
A kezdeményezéssel Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének községek képviselő-testületei 
határozathozatal nélkül egyetértettek. 
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Szabó Miklós iskolaigazgató: Köszönjük az elismerő szavakat, az indítvánnyal én is egyetértek, megteszem ez 
ügyben a szükséges intézkedéseket. 
 
Huszár Imre polgármester: A beszámolóhoz kapcsolódva kérdezem, valóban havonta látogatja az iskolát a körzeti 
megbízott rendőr? 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató: Ez az adat átlagosan értendő, elsősorban a vámosszabadi megbízott az, aki gyakran 
felkeresi az iskolánkat, ötletekkel, javaslatokkal, általában akkor, amikor a községeinkben olyan szabálysértés történik, 
amit diákok követnek el. 
 
Huszár Imre polgármester: A beszámolóban szereplő 160+28 fő tanuló a tavalyi létszámot mutatja, mi várható 
ebben a tanévben? 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató: A tagiskola létszáma változatlan, és Kisbajcson is ugyanazzal a létszámmal 
számolunk. Változás, hogy Bácsáról 6 új tanuló jön a meglévő 10 gyermek mellé, meglehetősen jó tanulmányi 
eredménnyel. 
 
Oross Frigyes képviselő: A tornacsarnokban lévő betonoszlopot kifejezetten balesetveszélyesnek tartom, 
mindenképpen megoldást kell találni a burkolására. A világítás sem megfelelő a tornaterem környékén. Szeretném 
tudni, hogy a munka- és tűzvédelmi dokumentumok megfelelnek-e az előírásoknak? 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató: Rendben vannak a munka-és tűzvédelmi szabályzatok, az oszlopok szivaccsal történő 
bevonása is napirenden van, a közeljövőben feltétlenül sor kerül rá. A világítás szükséges, de elég költséges feladat, a 
költségvetésünkben erre beállított összeg már most nagyon megfogyatkozott.  
 
Kiss Tamás polgármester: Egy külföldi iskolával történő kapcsolatfelvételben még nem gondolkodtatok? Ez a 
szülőknek is jelentős vonzerő lenne, ráadásul nem jár különösebb kiadással. 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató: Régóta van ilyen kapcsolatunk a csilizradványi iskolával, jönnek és mi is megyünk 
hozzájuk kirándulni, versenyekre. Többször gondoltunk már rá, hogy jó lenne egy erdélyi iskolával is felvenni a 
kapcsolatot, de ez meglehetősen időigényes feladat, így még nem került rá sor. 
A tervezett TÁMOP pályázatunknak is van egy ilyen vonatkozása, amelyben még egy kapcsolat kiépítése, illetve a 
meglévő ápolása is előírás. 
 
Kamocsai Sándor polgármester szavazásra bocsátja a Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási 
Iskola 2011/2012. tanévben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 

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

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
59/2012.(VII.11.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
79/2012.(VII.11.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
61 /2012.(VII.11.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
53/2012.(VII.11.) határozata 
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Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a Vörösmarty Mihály 
Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2011/2012. tanévben végzett tevékenységéről szóló beszámolót az 

előterjesztés szerint tudomásul veszik, és elfogadják.  
Határidő: azonnal 

Felelős: Szabó Miklós iskolaigazgató  
 
 

 
3.) Csoportlétszám meghatározása 

Előadó: Szabó Miklós iskolaigazgató 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató elmondja, hogy ahogy az előterjesztésben is szerepel, Vámosszabadin 2 tanuló és 1 
napközis csoport indul szeptembertől, jelenleg 2 gyermek sajátos nevelési igényű, velük óraadó gyógytestnevelő 
foglalkozik.  
Kisbajcson 8 tanuló és 2 napközis csoport indul, itt 24-25 az SNI-s gyermekek száma, ezért számukra már 5 
csoportot kell indítanunk ahhoz, hogy megfelelő oktatásban részesüljenek, és normatívát kapjunk utánuk. Tanév 
során 5 tanulót minősített a szakértői bizottság sajátos nevelési igényűnek, utánuk eddig nem járt normatíva, csak 
szeptembertől, azonban ennek a fedezete nincs benne a költségvetésben. 
 
Müller Sándor képviselő: Nincs arra lehetőség, hogy már szeptembertől igényeljük utánuk a kiegészítő normatívát? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Az Államkincstár az október 1-jei állapotot tekinti irányadónak, aki akkor nem 
szerepel SNI-sként, az után a tanuló után már csak a következő tanév szeptemberétől igényelhető a támogatás. 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató: Azok a gyerekek, akik már az oviban is SNI-sek voltak, általában az iskolában is 
maradnak azok. A többieknél a sajátos igény észlelését –általában november- követően egyeztetünk a szülővel, majd 
időpontot kérünk a szakértői vizsgálatra, amelyet eléggé hosszú határidővel jelölnek ki, majd még kb. 1 hónap a 
szakvélemény elkészítése, amelynek kézhezvételét követően megkezdjük a fejlesztést, de normatíva csak a következő 
tanévtől jár a tanuló után. 
 

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

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
60/2012.(VII.11.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
80/2012.(VII.11.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
62/2012.(VII.11.) határozata  

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
54/2012.(VII.11.) határozata  

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a közös fenntartású 
Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola tanulócsoportjainak számát az alábbiakban 

határozza meg: 

 A kisbajcsi székhelyű Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola a 2011/2012-es 
tanévben 8 tanuló, 2 napközis, 5 SNI csoporttal működik. A 2012/2013-as tanévben az anyaiskolában 

csoportösszevonásra nem kerül sor. 



 5 

 A Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskolája a 2012/2013-as 
tanévben 2 tanuló és 1 napközis csoporttal működik. Az első és második, illetve a harmadik és negyedik osztály 

kerül összevonásra. 
Határidő: 2012. augusztus 31. 

Felelős: Szabó Miklós iskolaigazgató  
 

 
 
 

4.) Iskolatej-programban való részvétel a 2012/2013-as tanévben 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők kézhez kapták, mely szerint a 2012/2013-as 
tanévben is szeretnénk folytatni az iskolatej biztosítását. Az igénylést már most el kell indítanunk ahhoz, hogy 
szeptember második hetétől kapják a tanulók az iskolatejet. 
Ismerteti a településekre eső önrész összegét. 
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
61/2012.(VII.11.) határozata  

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
81/2012.(VII.11.) határozata  

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
63/2012.(VII.11.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
55/2012.(VII.11.) határozata  

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei úgy határoztak, hogy a 
Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett iskolatej-programban a 2012/2013-as tanévben is részt kívánnak 

venni. A képviselő-testületek tanulói létszám alapján vállalják a pályázathoz szükséges önrész biztosítását. 
A képviselő-testületek felkérik Kisbajcs község polgármesterét, hogy a szállítási szerződést a SOLE-MIZO Zrt.-vel 

(6728 Szeged, Budapesti u. 6.) kösse meg. 
Határidő: folyamatos 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

5.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
 
 

A) Döntés Taninform csomag igénybevételéről 
Előadó: Szabó Miklós iskolaigazgató 

 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató A program az iskolai adminisztrációt könnyítené meg. A diákigazolványok igénylése 
például kizárólag ilyen adminisztrációs szoftveren keresztül történhet, de szeptemberig még lehetséges az általunk 
használt KIR-en keresztül is. 
A korábbi években megvásároltuk és használtuk a programot, de rendkívül bonyolult a kezelése, ezért tavaly nem is 
tartottunk rá igényt. Azonban szigorodtak a feltételek, hiszen előírás, hogy az informatikai normatíva felét kötelesek 
vagyunk iskolai adminisztrációs rendszer vásárlására fordítani. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy mintegy 170ezer 



 6 

forintért meg kell vásárolnunk a szoftvert, ellenkező esetben számolnunk kell azzal, hogy a normatíva visszafizetésére 
köteleznek bennünket. 
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
62 /2012.(VII.11.) határozata  

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
82/2012.(VII.11.) határozata  

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
64/2012.(VII.11.) határozata  

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
56/2012.(VII.11.) határozata  

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei támogatják, hogy a 
kisbajcsi székhelyű Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola a 2012/2013-as tanévtől a 

Taninform iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftvert megvásárolja. 
A képviselő-testületek felkérik az iskolaigazgatót, hogy a szolgáltatási szerződést a Commitment Zrt.-vel (1095 

Budapest, Máriássy utca 5-7. adószám: 14023097243) a jogszabályi előírásoknak megfelelően megkösse. 
 Határidő: azonnal 

Felelős: Szabó Miklós iskolaigazgató 
 

 
B) Döntés TÁMOP pályázat benyújtásáról 

Előadó: Szabó Miklós iskolaigazgató 
 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató tájékoztatja a képviselőket, hogy augusztustól lehetőség nyílik TÁMOP pályázat 
benyújtására innovatív iskolák fejlesztése tárgyában. Olyan intézmények részesülhetnek vissza nem térítendő 
támogatásban, akik valamely, meghatározott területen fejlesztéseket hajtanak végre, beleértve az oktatás színvonalát, 
illetve struktúráját. A beadási határidő kezdete aug. 15., a minimális támogatási összeg 5 millió forint, önrészt nem 
igényel, azonban a pályázatírás költségeivel számolni kell, mert ez nem tartozik a támogatott költségek közé. Ismerteti 
a támogatott tevékenységcsoportokat, témákat. A pályázat nagy spektrumú, mindenképpen pályázatíró 
közreműködése szükséges hozzá, én a megyei Pedagógiai Intézettől kértem ehhez segítséget. 
 
Áder László képviselő: Mi történik akkor, ha nem nyertes a pályázat? Nincs kitétele, hogy sikertelenség esetén, pl. 
kötbért kell fizetnie a pályázónak? 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató: Nem tudok ilyen feltételről. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
63 /2012.(VII.11.) határozata  

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
83/2012.(VII.11.) határozata  

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
65/2012.(VII.11.) határozata  

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
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57/2012.(VII.11.) határozata  

 Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei támogatják, hogy 
a kisbajcsi székhelyű Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola pályázatot nyújtson be a 

TÁMOP -3.1.4-12/2 kódszámú, Innovatív iskolák fejlesztése című, pályázati felhívásra, 100%-os támogatási 
intenzitás mellett.  

 A képviselő-testületek egyúttal tudomásul veszik és vállalják, hogy a pályázatírás költsége tanulói létszám 
arányosan megosztva a fenntartó önkormányzatokat terheli. 

 A képviselő-testületek felkérik az iskolaigazgatót, hogy a pályázat elkészítéséről és határidőben történő 
benyújtásáról gondoskodjon. 

 Határidő: 2012. szeptember 15. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

 
 

C) Tájékoztatás iskolabusz tárgyában  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester: Mivel a 2012/2013-as tanévben már 16 győri tanulónk lesz, és a Volánnal 
továbbra sem sikerült egyezkedni, az elmúlt évben is fuvarozó magánvállalkozót szeretnénk megbízni a gyerekek 
szállításával. A létszámnövekedés miatt most már egy nagyobb kisbuszt kell igényelnünk, szeretném, Az érintett 
szülők elégedettek a szolgáltatással, ezért is szeretném, ha maradna ugyanaz a vállalkozó. Tudni kell, hogy az 
emelkedő üzemanyagárak ellenére a tanév folyamán végig azonos díjért dolgozott a vállalkozó. Mivel az útvonal 
bejárásra és az árajánlattételre még nem került sor, javaslom, hogy a kérdésre majd a beszámoló tárgyalásakor 
térjünk vissza. 
 
Oross Frigyes képviselő: Az üres helyekre fizetős utas nem jöhet szóba? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Semmiképpen, ez a járat csak diákokat szállít. 
 
Jelen napirendi pontnál a képviselő-testületek döntést nem hoztak. 
 
 
 
 
Napirendek után: 
 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy sikertelen betörési kísérlet történt az iskolában, 
rongálással, de az épületbe nem jutottak be a ismeretlenek. 
Az iskolai tornateremnél már egy ideje beázás tapasztalható, ma bejáráson megtekintették szakemberek is. 
Kiss Tamás véneki polgármester úr árajánlatot kapott szúnyoggyérítésre, melynek összege 1600,- Ft/ha. 
Gázosításról lenne szó, előzetes helyszínfelméréssel. Úgy gondolom, célszerű lenne az is, ha a 4 település gázosító 
készüléket venne. Előzetes tájékozódás alapján ennek költsége kb. 1,5millió forint, talán már a jövő évi 
költségvetésben szerepelhetne, nem lennénk kiszolgáltatottak a kistérségeknek.  
 
Huszár Imre polgármester: Kell hozzá gépjármű, valamint referencia is, ha nem tudjuk, milyen a hatékonysága, 
nincs értelme megvásárolni. 
 



 8 

 
 
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 Irén                       Dr. Szabó Eszter 
              Nagybajcs község aljegyzője           Vámosszabadi község jegyzője 

 
 
 

Tóthné Ács Ildikó 
      Kisbajcs-Nagybajcs-Vének községek körjegyzője 


