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  JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
 
Készült: 2012. november 28-án (szerdán) 17,30 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, 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
 
Igazoltan távol van: Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 
 
NAGYBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL: 
Huszár Imre polgármester  
Jászné Petrovicz Márta, Oross Frigyes, Oross Imre képviselők,  
Kapitányné Babos Irén aljegyző 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
 
Igazoltan távol van: Csordás S. Tibor képviselő 
 
VÁMOSSZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL: 
Réti Csaba polgármester 
Alasztics Ervin alpolgármester   
Horváth Anita, Kukorelli Norbert, Müller Sándor, Vámosi Elek Balázs képviselők  
 
Igazoltan távol van: Méri Attila képviselő 
 
 
VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL: 
Kiss Tamás polgármester      
Bazsó Zsolt, Forrás József, Ladocsi József, Tolnai Károly képviselők 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
 
Jelen vannak továbbá:   Hargitai Istvánné igazgató helyettes 

Kamocsai Antalné tagiskola-vezető 
Szabó Miklós iskolaigazgató 
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 polgármestereket, valamint a meghívott vendégeket.  
Megállapítja, hogy a négy képviselő-testület határozatképes, mert Kisbajcs képviselő-testületének öt 
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tagja közül 5 fő jelen van, Nagybajcs képviselő-testülete öt tagja közül 4 fő jelen van, egy fő igazoltan 
távol, Vámosszabadi képviselő-testületének hét tagja közül 6 fő jelen van, egy fő igazoltan távol, 
Vének képviselő-testületének öt tagja közül 5 fő jelen van. Előterjeszti a napirendi javaslatot, majd 
kéri a képviselő-testületeket, hogy a napirendet fogadják el.  
 
Napirendek előtt: 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő: Napirendek előtt szeretnék szót kérni.  
 
Kamocsai Sándor polgármester: Megadom a szót a Képviselő úrnak. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő: Köszönöm. Szeretném tájékoztatni a testületeket arról, hogy 
Vámosszabadi község képviselő-testülete úgy döntött, hogy Vámosszabadi község Önkormányzata 
támogtja a közös intézmények fenntartását, valamint közös hivatal létrehozását azzal, hogy 
Vámosszabadi község legyen a hivatal székhelye. 
 
Huszár Imre polgármester: Szeretnénk erről bővebb felvilágosítást kapni, hogyan képzeli el 
Vámosszabadi a székhely szerepet. 
 
Oross Frigyes képviselő: Szerintem a körjegyző mondja el, mit jelent a gesztorság, mivel jár a központi 
szerep. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Általánosságban ez jóval több munkát és feladatot jelent a 
társtelepülések hivatalaihoz képest, hiszen a gesztor végzi a közös hivatal gazdálkodását, igényli az állami 
normatívát, elkészíti a közös hivatal éves költségvetését, beszámolóit, döntésre előkészíti, összehívja és 
vezeti az együttes testületi üléseket, gondoskodik a döntések végrehajtásáról, adatot szolgáltat, 
nyilvántartást vezet a tagtelepülések vonatkozásában is. A központban működik a hivatal, a többi helyen 
kirendeltség működhet a testületek döntésétől függően. A munkáltatói jogokat a köztisztviselők felett a 
körjegyző gyakorolja, a polgármesterek egyetértésével. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Furcsállom ezt a felvetést Vámosszabadi részéről, mivel erről már 
októberben készítettünk számításokat, Vámosszabadi viszont mai napig nem adott erre vonatkozólag 
semmit.  
 
Alasztics Ervin alpolgármester: Számításokat persze mi is készítettünk, azonban a költségvetés még 
nincs véglegesítve. Vámosszabadi központ szeretne lenni a mikrotérségben Kisbajccsal, Nagybajccsal és 
Vénekkel együttműködve. A gyermekjóléti szolgálat gesztorságát ide szeretnénk koncentrálni Kisbajcsra, 
csak a közös hivatal székhelyét szeretnénk Vámosszabadin létrehozni. Mi itt, ezzel a három községgel 
képzeljük el az együttműködést, a forrásainkat nem szeretnénk szétforgácsolni, nem szeretnénk azt más 
fele vinni. 
  
Huszár Imre polgármester: Nekünk is van egy másik koncepciónk, azt mi is szeretnénk végigjárni.  
Figyelembe kell vennünk azt a tényt is, amit ma a kormánymegbízott közölt velünk, hogy amennyiben 
nem tudunk megegyezni, akkor Győrhöz fognak bennünket csatolni. Ez nem lenne szerencsés, a józan 
ész is azt diktálja, hogy ebben a térségben  mi  négyen működjünk együtt, jussunk megegyezésre.  
A javaslatom az, hogy maradjon gesztor Kisbajcs, mivel mindenkinek ez a legkönnyebben 
megközelíthető, 2014-ig ezt szerintem meg lehet oldani, Vámosszabadin pedig a hivatal működhet 
kirendeltségként abban a felállásban, mint eddig.  2014-ben lehet, hogy mást fog mindegyik 
önkormányzat gondolni, akkor majd újra lehet szervezni a hivatalokat. Szerintem nem sérül 
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Vámosszabadi érdeke így sem, mivel a hivatala továbbra is működhet. Mi is Kisbajcshoz csatlakoztunk, 
annak ellenére, hogy mi is nagyobbak vagyunk, de elmondhatom, hogy ebből hátrányunk nem 
származott, a csatlakozásból nem sok mindent vettünk észre, az ügyintézés zavartalan.  
Nagybajcs önkormányzat önállósága nem csorbult, külön van mindenünk könyvelve, nincs szó arról, 
hogy a költségvetésünk beolvadna a közösbe.  
 
Kamocsai Sándor polgármester: A kormányhivatal tájékoztatása alapján nem mindig szerencsés, hogy 
a nagy település a központ.  
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó: Valóban így van, az adóerő-képesség függvényében változik a 
közös hivatal állami támogatása, minél nagyobb a székhely adóerő-képessége, annál nagyobb mértékben 
csökken a lehívható normatíva. Számításaink szerint a négy település jelenlegi hivatali státuszainak száma 
eggyel több, mint a finanszírozott létszám.  
 
Vámosi Elek Balázs képviselő: Mi nem személyekről akarunk dönteni. 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó: Nem beszéltem személyekről, csupán a közös hivatal 
esetlegesen foglalkoztathatott létszámáról. 
 
Kiss Tamás polgármester: Szó esett már gazdasági fejlettségről, valóban Vámosszabadi a legerősebb 
ebben, beszéltünk lakosságszámról, ahol mi vagyunk többen, de szerintem a legfontosabbról, ami el kell, 
hogy döntse a kérdést, nem beszéltünk, és ez a szakértelem, a szakmai tapasztalat. Úgy gondolom, hogy 
ez Kisbajcsnál van, a közös intézmények gazdálkodásával kapcsolatosan is itt vannak nagyobb 
tapasztalatok. 
 
Alasztics Ervin alpolgármester: Ha most rosszindulatú lennék, azt mondanám, hogy a gyermekjóléti 
szolgálat koncepciójára is többféle variációt kaptunk Kisbajcstól, de még a végleges változatba is 
csúsztak hibák.  
 
Kamocsai Sándor polgármester: Szerintem Vámosszabadi is utána nézhetett volna. 
 
Alasztics Ervin alpolgármester: Valóban kaptunk számításokat, és mi nem tettünk ez ügyben semmit, 
mivel azt gondoltuk, hogy pontosak lesznek Kisbajcs számításai. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Engedjék meg, hogy válaszoljak az alpolgármester úr felvetésére én is 
néhány szóban. Valóban csúsztak hibák a számításainkba, de a gesztorsággal ez is vele jár, hogy mint 
ebben az esetben, néhány nap alatt kell egy teljesen új intézmény koncepcióját kidolgozni, és 
megismerésre a testületek elé terjeszteni, és bizony a mai rendkívül gyorsan változó jogszabályi 
környezetben a köztisztviselőink lelkiismeretes munkája ellenére is előfordul, hogy hibázunk.  
 
Huszár Imre polgármester: Próbáljunk meg egyezségre jutni, ráadásul, ha nem tudunk megegyezni, 
nevetségessé is válunk. Ezt a vitát szerintem hagyjuk most el, és majd egy külön testületi ülésen 
beszéljük meg. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Szándéknyilatkozatot hozhatunk, de a közös hivatal központjáról 
döntsünk később. 
 
Alasztics Ervin alpolgármester: Vámosszabadi azt ajánlja, hogy osztozzunk meg a feladatokon, a 
közös hivatal székhelyét pedig szeretnénk megtartani. Nem testálunk át feladatokat, közösen szeretnénk 
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megoldani azokat. Szerintem is az lenne jó, hogy a jelenlegi testületi ülés napirendjét tárgyaljuk végig, és 
majd később döntsünk a központról. 
 
Oross Imre képviselő: Erről most csak átmenetileg tudunk dönteni, konkretizálhatjuk-e a 2014. évhez 
kötve, esetlegesen akkor újra felülvizsgálhatjuk. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Természetesen, 2014-ben ismét felül lehet vizsgálni a közös hivatal 
helyzetét. Javaslom, hogy térjünk vissza a kérdésre később. 
 
Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 
napirendeket tárgyalták: 
 

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

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a legutóbbi ülés óta a következő határozatok 
végrehajtási határideje járt le: elfogadták a testületek a védőnői szolgálat és az iskola gazdálkodásának 
féléves beszámolóját, az iskolai dolgozók cafeteria-emelése SzÉP-kártyán kifizetésre került, iskolabusz 
szerződés módosítása megtörtént, elfogadásra került a 2011. évi iskolai kompetenciamérés 
eredményeiről előadott beszámoló, Kisbajcs Önkormányzata módosította intézményi térítési díj 
rendeletét a diétás étrend igénybevételének érdekében, az iskolai területmegosztási eljárás 
megszüntetését kértük, de időközben az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre került a megosztás, továbbá 
döntöttek a fenntartó önkormányzatok arról, hogy 2013. évtől az iskola működtetését nem kívánják 
felvállalni. 
 
Müller Sándor képviselő: Az iskolai tornaterem megosztásáról mit tudsz elmondani? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: A megosztás bejegyzésre került a földhivatalnál, annak ellenére, hogy 
kértük az eljárás megszüntetését. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: A képviselő testületek döntését követően kértük az eljárás 
megszüntetését, időközben azonban bejegyzésre került az ingatlan-nyilvántartásba a megosztás, mivel 
kerülte egymást a két levél. Elküldtük a megkeresést, két nappal később pedig megkaptuk a bejegyző 
határozatot, amelyet mindegyik községnek meg kellett kapnia.  
 
Alasztics Ervin alpolgármester: Milyen tulajdoni arányban jegyezték be a tornacsarnokot? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: A régi, iskolai tulajdoni hányadnak megfelelően került megosztásra a 
tornacsarnok ingatlana is. 
 
Áder László képviselő: Nem arról volt szó, hogy így is, úgy is át kell adnunk az államnak a 
tornacsarnokot? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Igen, a köznevelési törvény szerint át kell adni a tornacsarnokot is, 
mivel a közoktatási feladatellátást szolgálja. 
 
Müller Sándor képviselő: Milyen támogatást kapunk az iskolára jövőre? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Közoktatásra nem kapnak az önkormányzatok normatívát. 
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Kamocsai Sándor polgármester: Ha az állam működteti a tornacsarnokot, a tájékoztatás szerint 
ingyen a lakosság rendelkezésére bocsátják tanórákon kívül. Félő, hogy ezzel az épület ebek 
harmincadjára kerül, senki nem vállal majd felelősséget a keletkezett károkért. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: A Megyei Pedagógiai Intézet tájékoztatása szerint az önkormányzat a 
tanórákon kívül kiadhatja a tornacsarnokot, és esetlegesen akkor bérleti díjat is szedhet. Erről külön 
megállapodást kell kötni a T/8888. törvényjavaslat alapján. A megállapodásban ezt konkrétan le kell 
fektetni, hogy az iskolai idő után hogyan tudják az önkormányzatok esetlegesen bérbe adni a 
tornacsarnokot, lehetőleg térítési díj fejében. 
 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy 2012. december 3-án a 
polgármesterek és jegyzők előzetes egyeztetésre hivatalosak a tankerületi igazgató asszonyhoz, itt kell az 
önkormányzatok érdekeit hatékonyan képviselni. 

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

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
114/2012.(XI.28.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 173/2012.(XI.28.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
140/2012.(XI.28.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
90/2012.(XI.28.) határozata 

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

/Kisbajcs: 72,73,74,75,76,77,78 /2012.(IX.11.) 
Nagybajcs: 103,104,105,106,107,108,109 /2012.(IX.11.) 

Vámosszabadi: 85,86,87,88,89,90,91/2012.(IX.11.) 
Vének: 63,64,65,66,67,68,69 /2012.(IX.11.)/ 

szóbeli tájékoztatást tudomásul veszik, és elfogadják. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 
 

2.) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2012. ¾ éves gazdálkodásáról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a testületi ülést ebben az esetben is megelőzte egy 
polgármesteri megbeszélés, a szöveges és a számszaki előterjesztést a képviselő testületi tagok kézhez 
kapták.  
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a képviselők előtt, hogy a védőnői szolgálat november 
hónaptól többletfinanszírozásban részesül, ennek kifizetésre a polgármesterek már előzetesen tettek 
javaslatot. Ebben az évben jutalomként szeretnénk kifizetni, a következő évtől kezdődően pedig a 
koncepció szerinti megosztásban. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Ezt követően a képviselő-testületek vita nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatokat hozták: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

115/2012.(XI.28.) határozata 
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

174/2012.(XI.28.) határozata 
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

141/2012.(XI.28.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

91/2012.(XI.28.) határozata 
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei 
a   közös fenntartású védőnői szolgálat 2012. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról készült 

beszámolót az előterjesztés szerint elfogadják, és tudomásul veszik. 
Határidő: 2012. november 30. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

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

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
116/2012.(XI.28.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
175/2012.(XI.28.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
142/2012.(XI.28.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
92/2012.(XI.28.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei 
a közös fenntartású Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2012. évi 

háromnegyed éves gazdálkodásáról készült beszámolót az előterjesztés szerint elfogadják, és 
tudomásul veszik. 

Határidő: 2012. november 30. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
Csordás S. Tibor képviselő megérkezett az ülésre. 
 
 

3.) A közös fenntartású intézmények 2013. évi költségvetési koncepciója  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a védőnői szolgálatot teljes 
egészében az OEP finanszírozza, a finanszírozási többlet felosztására a polgármesterek javaslata a 
következő: havi nettó 10.000,- Ft bérként kerülne kifizetésre, ennek járulékaival együtt, a fennmaradó 
rész pedig dologi kiadásokra kerül felhasználásra.  
 
Huszár Imre polgármester: A dologi kiadásokból az esetleges maradvány majd év végén 
kerülhetne kifizetésre. 
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Kamocsai Sándor polgármester: Valóban, ez így került javaslattételre a polgármesterek részéről az 
előzetes egyeztetésen. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag  az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
117/2012.(XI.28.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
176/2012.(XI.28.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
143/2012.(XI.28.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
93/2012.(XI.28.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei 
a közös fenntartású védőnői szolgálat 2013. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerint 

elfogadják, és tudomásul veszik. 
Határidő: 2012. november 30. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 
Szalainé Szentmihályi Andrea védőnő megköszöni a képviselő-testületek hozzáállását és jóindulatát, és 
távozik az ülésről. 
 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Annak ellenére, hogy az állam az iskola fenntartását és 
működtetését átveszi januártól, megmarad a másik közösen fenntartandó intézményünk, az iskolai 
közétkeztetés. Bár a jogszabály arra az önkormányzatra terheli a közétkeztetést, amelynek területén az 
iskola telephelye található, remélem, hogy minden település hozzájárul saját gyermekeinek 
étkeztetéséhez. 
Ezen túlmenően esetlegesen az önkormányzatnak kell finanszírozni az iskolások utaztatását is. Sajnos 
ehhez nem kapunk támogatást, ezt az önkormányzatoknak saját magunknak kell megoldaniuk. 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató: Eddig azért dolgoztunk, hogy minél több gyermek járjon az 
iskolánkba, és szükséges is a gyermeklétszám, hogy a továbbiakban is tudjon működni az iskola. Azt 
elmondhatjuk, hogy most már kevesebb gyermeket visznek el a községekből győri iskolákba, és 
szeretném, ha az önkormányzatok továbbra is hozzájárulnának a működtetéshez az utaztatáson 
keresztül. 
 
Müller Sándor képviselő: Miből áll össze a vámosszabadi gyerekek esetében a 250 ezer forintos 
utaztatási költség? 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató: Azoknak a vámosszabadi alsós gyerekeknek megvásárolt bérletek 
árát takarja, akik ide járnak a központi iskolába Kisbajcsra. 
 
Alasztics Ervin alpolgármester: Van-e valamilyen tudomásunk arról, hogy esetlegesen milyen 
többlet hozzájárulást kérhet az állam az iskola működtetéséhez? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Erről pontos információkkal sajnos még nem rendelkezünk. 



 9 

 
Müller Sándor képviselő: Felvetődött a vámosszabadi óvodában, hogy 2013 ősztől önálló 1. osztály 
indulhatna a jelenlegi nagycsoportosokból, nem összevont. Tehát inkább a helyi gyermekek lennének 
felvéve, így nem kellene az utaztatásra szoruló gyerekekre apellálni. 
 
Kamocsai Antalné tagiskola-vezető: Kiosztásra kerültek a szülők részére a szándéknyilatkozatok, 
de nem biztos, hogy összejönne egy osztálynyi gyermek. 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató: Ha nagyon sok gyermek kerülne beíratásra az 1. osztályban, akkor 
meg kell gondolni, hogy működhet-e összevontan az 1-2. osztály. Az sem biztos, hogy finanszírozná 
az állam a többlet pedagógust. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, szavazásra bocsátom az iskola 
2013. évi költségvetési koncepcióját. Vámosszabadi képviselő-testülete elfogadja a koncepciót az 
előterjesztés szerint? 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 0 igen, 0 nem szavazattal, 6 tartózkodással nem fogadja 
el a Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2013. évi költségvetési 
koncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Ezt nem tudom másnak minősíteni, mint zsarolásnak, nincs is 
értelme annak, hogy a többi testület is szavazzon.  
 
Alasztics Ervin alpolgármester: Mi arra a kérdésre nem kaptunk még mindig választ, hogy a jelen 
lévő képviselő-testületek el tudják-e képzelni Vámosszabadit, mint a leendő közös hivatal székhelyét? 
Erre szeretnénk választ kapni. 
 
 
Kamocsai Sándor polgármester 5 perc szünetet rendel el. 
 
 
Szünet után: 
 
 
Kamocsai Sándor polgármester szavazásra teszi fel a kérdést: El tudja-e képzelni Nagybajcs község 
képviselő-testülete Vámosszabadit, mint a leendő közös hivatal székhelyét? 
 
Huszár Imre polgármester: Igen. 
 
Csordás S. Tibor képviselő: Én a magam részéről nem tudom elképzelni, és azt hiszem, ezt a 
választóim nevében is nyilatkozhatom. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Ismét felteszem a kérdést: el tudja-e képzelni Nagybajcs község 
képviselő-testülete Vámosszabadit, mint a leendő közös hivatal székhelyét? 
 
Huszár Imre polgármester: Igen. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: El tudja-e képzelni Vének község képviselő-testülete 
Vámosszabadit, mint a leendő közös hivatal székhelyét? 
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Kiss Tamás polgármester: Igen. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: El tudja-e képzelni Kisbajcs község képviselő-testülete 
Vámosszabadit, mint a leendő közös hivatal székhelyét? 
 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester: Igen. 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem szavazattal,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
118/2012.(XI.28.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 177/2012.(XI.28.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
94/2012.(XI.28.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei  
el tudják képzelni Vámosszabadi községet a 2013-tól együttesen felállítandó közös hivatal 

székhelyeként. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Alasztics Ervin alpolgármester: Javaslom, hogy a jövő héten a polgármesterek és jegyzők üljenek 
össze ebben az ügyben egyeztetésre. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Egyetértek, december első heteiben keresni fogjuk egymást, és 
megkérjük Vámosszabadit, addigra készítsen számításokat a közös hivatal finanszírozására 
vonatkozóan, és küldje meg számunkra. 
 
Kamocsai Sándor polgármester ismét szavazásra bocsátom az iskola 2013. évi költségvetési 
koncepcióját. 
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag  az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
119/2012.(XI.28.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
178/2012.(XI.28.) határozata  

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
144/2012.(XI.28.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
95/2012.(XI.28.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei  
a kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2013. évi költségvetési 
koncepcióját a mellékelt előterjesztés és a szóbeli kiegészítés szerint megismerték, azt elfogadják, és 
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tudomásul veszik. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

4.) Felvételi körzethatárok megállapításának kérdése 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző tájékoztatja a testületeket, hogy az iskolai felvételi körzethatárok 
meghatározásánál a Kormányhivatal beszerzi az önkormányzatok véleményét.  Az adatszolgáltatási 
kötelezettséget minden önkormányzatnak külön-külön kell teljesítenie. A tankerületi igazgató 
tájékoztatása szerint a 2013/2014-es tanév beiratkozási rendjében még nem lesz változás, azt az 
iskolák az előző évek gyakorlatának megfelelően végzik. 
 
A képviselő-testületek a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vették. 

 
5.) Egyéb, döntést igénylő ügyek 
 
A) Hozzájárulás Vámosszabadi Tagiskola tehetségpont regisztrációjához 
Előadó: Kamocsai Antalné tagiskola-vezető 

 
Kamocsai Sándor polgármester: Megadom a szót Kamocsai Antalné tagiskola-vezetőnek. 
 
Kamocsai Antalné tagiskola-vezető: Kéréssel fordulok a tisztelt képviselő-testületekhez, mivel a 
vámosszabadi tagiskola szeretne regisztrált tehetségpont lenni, ehhez kérem a testületek 
hozzájárulását. Úgy gondolom bebizonyítottuk már eddig is, hogy az összevont osztályokban is lehet 
magas szintű eredményeket elérni, és szeretnénk a regisztrációval is a többi iskola közül kitűnni. 
Amennyiben a tehetségpont hálózatba belekerülnénk, emberi és anyagi erőforrásokat szerezhetnénk, 
illetve más tehetségpontoktól tudnánk módszereket elsajátítani, természetesen a helyi sajátosságok 
figyelembe vételével.  
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag  az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
120/2012.(XI.28.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 179/2012.(XI.28.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
145/2012.(XI.28.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
96/2012.(XI.28.) határozata 

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

Tagiskolája regisztrált tehetségpont legyen, egyúttal a regisztrációhoz hozzájárulnak. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Antalné tagiskola-vezető 
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Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor, Kisbajcs község polgármestere, mint az ülést 
levezető, megköszönte a jelenlévők aktív részvételét, és a nyílt együttes 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                      Tóthné Ács Ildikó 
Kisbajcs-Nagybajcs-Vének községek     Kisbajcs-Nagybajcs-Vének községek  

aljegyzője       körjegyzője 
 

 

 

 


