
    
 

KISBAJCS, NAGYBAJCS, VÁMOSSZABADI és VÉNEK KÖZSÉGEK  
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI 

 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

 

 

 

 

 

 

mely készült  
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek  

Önkormányzata Képviselő-testületeinek 
2012. február 8-án ( szerdán ) 18,00 órai kezdettel tartott  

nyílt együttes ülésén 
 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATOK:        Kisbajcs         21-24 /2012. (II.08.) 
         Vének     14-17/2012. (II.08.) 

Nagybajcs   24-27/2012. (II.08.) 
Vámosszabadi      6-9/2012. (II.08.) 

 
RENDELETEK:   ------- 
  



 2 

  JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
 
Készült: 2012. február 8-án (szerdán) 18,00 órai kezdettel tartott Kisbajcs, Nagybajcs, 
Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek nyílt együttes 
képviselő-testületi ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak:  
 
Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:  
Kamocsai Sándor polgármester 
Áder László, Christmann-né Horváth Klára, Tolnai Ferencné képviselők, 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 
Igazoltan távol van: Győri Csaba képviselők 

 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,  
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 
Kapitányné Babos Irén aljegyző 
Igazoltan távol van:  
 
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Réti Csaba polgármester   
Alasztics Ervin, Horváth Anita, Kukorelli Norbert, Méri Attila, Müller Sándor, Vámosi Elek Balázs 
képviselők  
dr. Szabó Eszter jegyző  
 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Kiss Tamás polgármester      
Ladocsi József, Tolnai Károly képviselők 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 
Igazoltan távol van: Bazsó Zsolt, Forrás József képviselők 
 
Jelen vannak továbbá:   Szabó Miklós iskolaigazgató 

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 polgármestereket, valamint a meghívott vendégeket.  
Megállapítja, hogy a négy képviselő-testület határozatképes, mert Kisbajcs képviselő-testületének öt 
tagja közül 4 fő jelen van, Nagybajcs képviselő-testülete öt tagja közül 5 fő jelen van, Vámosszabadi 
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képviselő-testületének hét tagja közül 7 fő jelen van, Vének képviselő-testületének öt tagja közül 3 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 
napirendeket tárgyalták: 
 

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

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az előző együttes testületi ülésen a testületek 
elfogadták a közös fenntartású intézmények 2011. évi háromnegyed éves beszámolóját, továbbá azok 
2012. évi koncepcióját. Ezen kívül a polgármesterek és jegyzők egyetértésével elkészült a közös 
intézmények 2012. évi költségvetés tervezete. 
Kéri, hogy a képviselők fogadják el a beszámolót. 
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag elfogadták a beszámolót, és az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2012.(II.08.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2012.(II.08.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2012.(II.08.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14 /2012.(II.08.) határozata 

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

/Kisbajcs: 115,116,117/2011. 
Nagybajcs: 174,175,176/2011. 

Vámosszabadi: 174,175,176/2011. 
Vének: 92,93,94/2011./ 

szóbeli tájékoztatást tudomásul veszik és elfogadják. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

2.) A közös fenntartású intézmények 2012. évi költségvetése 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a képviselő testületi tagok megkapták a szöveges és 
számszaki előterjesztést, a közös fenntartású intézmények 2012. évi költségvetését vitára bocsátja. 
Szeretném kezdeni a Védőnői szolgálattal, mivel ez az egyszerűbb költségvetési tervezet. Mint évek 
óta, 2012-ben is a szolgálatot teljes egészében az OEP finanszírozza. 
 
A képviselő-testületek részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2012.(II.08.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
25/2012.(II.08.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2012.(II.08.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2012.(II.08.) határozata 

A) Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei 
a Gyógyító megelőző ellátások 2012. évi finanszírozása (Védőnői Szolgálat ) 4.025.000,- Ft 

bevétellel és ugyanennyi kiadással az előterjesztés szerint elfogadják. 
B) A képviselő-testületek felkérik és felhatalmazzák Kisbajcs Község Önkormányzatát, hogy az 
előbbieket a költségvetési rendeletében a fent meghatározottak szerint szabályozza, továbbá az 

önkormányzat gondoskodjon az elfogadott  költségvetés végrehajtásáról. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere 
 
 
 
Kamocsai Sándor polgármester: A Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási 
Iskola 2012. évi költségvetési tervezete nagyobb falat a testületek számára. Még nem kiforrottak a 
jogszabályok, sajnos nem tudjuk, hogy mi lesz az elkövetkezendő évben.  
Minden lépést meg kell gondolni, minden intézmény, így az iskola esetében is. Sajnos el kell mondani, 
hogy az önkormányzat anyagi lehetőségei meglehetősen korlátozottak. Ezért a testületem 
egyetértésével javasolnám, hogy az iskolában dolgozók cafeteria utalványát csökkenteni kellene a 
betervezettekhez képest. Javasolnánk az 5ezer forint/hó/fő értékű Erzsébet utalványt az iskolai 
dolgozók esetében. 
 
Réti Csaba Vámosszabadi község polgármestere: A javaslatot elfogadjuk, itt a központi iskolánál, 
azonban nem szeretnénk a  vámosszabadi intézményeink dolgozói között különbséget tenni, így a 
tagiskolánkban dolgozóknak szeretnénk biztosítani a 12.700 Ft/hó/fő cafetéria juttatást.  
 
Huszár Imre Nagybajcs község polgármestere: Eredetileg mi is 12.700 Ft-ot terveztünk az iskolai 
dolgozók számára, és ezzel egy szintre emelnénk saját intézményeinknél is a cafeteria juttatást. 
Támogatjuk azonban azt az elképzelést is, hogy esetleg csökkentsük a juttatás összegét, mivel 
tudomásul kell vennünk, hogy nehéz helyzetben vagyunk. Egyetértek azzal, hogy majd a féléves, vagy 
háromnegyed éves beszámoló tárgyalásakor visszatérjünk a kérdésre. 
Úgy látom, tudnánk spórolni azzal, hogy a számítógép állományra és székbeszerzésre betervezett 
összeget kivennénk. Erről viszont mindenképpen szeretném kikérni az iskolaigazgató véleményét. 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató: Válaszolva a Polgármester Úr kérdésére, elmondanám, hogy a teljes 
felújítást követően Kisbajcs önkormányzatától kaptunk használatba 100 db széket, ebből kb. 20 db-ot 
még mindig használunk, a többit visszajuttattuk az önkormányzathoz. 
A számítógépre betervezett összeg csupán 3 db számítógép  beszerzésére elegendő, viszont nem az új 
számítógépek, hanem a legális szoftverek beszerzésén van a hangsúly. A jelenleg használt tiszta 
program engedélye 2012.03.31. napjáig érvényes, az ezt követően  tartott óra már illegális lesz, mivel a 
programok a számítógépeken lopottnak minősülnek majd. Ezeket a szoftvereket kell  legalizálni, ha 
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nem is mindent, de legalább egy-két esetben. Amikor a számítástechnika oktatás bevezetésre került, 
elértük azt, hogy minden szoftverünk legális volt, mára azonban változott a helyzet. Ha nem megy 
tönkre számítógép, illetve a kormány ad alternatívát, mindenképpen a legtakarékosabb megoldást 
választjuk. 
 Ami a cafeteria kérdését illeti, úgy érzem, hogy a 2012. évi költségvetésünk nagyon reális, arra viszont 
nem látok esélyt, hogy a harmadik negyedévben sor kerüljön az elmaradt cafeteria kifizetésére.  
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere: Tévedés ne essék, az iskolában folyó munkával 
elégedettek vagyunk, és mindig arra törekedtünk, hogy mindenki kapja meg a lehető legtöbbet, amit ki 
tudunk fizetni. Úgy gondolom, ha most döntünk a cafeteria csökkentéséről, nyugodtabban fogok a 
dolgozók szemébe nézni, mint akkor, ha félévkor azt kell mondanom, hogy most sem tudjuk kifizetni 
a cafeteriát. Ebben kérem a megértéseteket, és támogatásotokat.  
 
Kiss Tamás Vének község polgármestere: A számítógépekhez kapcsolódóan azt szeretném 
elmondani, hogy biztos lesz olyan, amelyik meghibásodik, tehát az ide betervezett költségek kihúzását 
nem javaslom. A cafeteria kifizetéséről pedig valóban nyíltan tájékoztatni kell a dolgozókat, szerintem 
tisztességesebb azt mondani, hogy nem tudjuk a magasabb összegű juttatást felvállalni, mint hitegetni 
őket a várható kifizetéssel. 
 
Vámosi Elek Balázs vámosszabadi képviselő: Kérdésem az lenne, hogy a napközis oktatás 
szakfeladaton a betervezett szabadságok mi alapján kerültek megállapításra? 
 
Győri Csaba kisbajcsi képviselő 18 óra 42 perckor megérkezett az ülésre. 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó: A 442ezer forint, illetve a 80ezer forint a határozott időre 
felvett, szülési szabadságra készülő dolgozóra vonatkozik. 
A gyesről visszatérő dolgozó szabadságmegváltása a központi iskolához került betervezésre, mivel ő 
innét, az SNI oktatásról ment el szülési szabadságra. Az 1.354ezer forint pedig szintén a visszatérő 
pedagógus bérét takarja, mivel a dolgozó 2012. február 1. napjával állt munkába a tagiskolában, az ő 
bére 2012. november 30. napjáig került betervezésre. 
 
Huszár Imre Nagybajcs község polgármestere: Az épület fenntartási költségein lehetne spórolni, 
úgy gondolom, hogy jobb gazdálkodással és nagyobb odafigyeléssel takarékoskodni tudnánk, ebből 
majd ki lehetne fizetni az estleges elmaradt cafeteriát.   
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere: Amennyiben nincs több kérdés, szeretném 
összefoglalni az elhangzottakat: a cafeteria juttatás az anyaiskolánál havi 5ezer forintra csökken 
dolgozónként, a tagiskola esetében pedig marad a tervezett havi 12.700,-Ft. A Féléves beszámolónál 
vissza kell térni erre a kérdésre. Az eszközbeszerzésre beállított 240ezer forint pedig változatlanul 
maradjon a költségvetésben. 
A módosítások átvezetését követően értesítjük az önkormányzatokat a fizetendő hozzájárulások 
mértékéről. 
Az iskola 2012. évi költségvetését szavazásra bocsátom. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag  az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
23 /2012.(II.08.) határozata 
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Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
26 /2012.(II.08.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8 /2012.(II.08.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
16 /2012.(II.08.) határozata 

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

95.894 ezer Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással a mellékelt előterjesztés szerint az alábbi 
kiegészítéssel fogadják el: 

 A cafeteria juttatás mértéke 2012. évben a kisbajcsi anyaiskolánál havi 5000,-Ft, a 
vámosszabadi Tagiskola esetében pedig havi 12.700,-Ft dolgozónként.  

 Az intézmény 2012. évi féléves beszámolója tárgyalásakor a Képviselő-testületek a cafeteria 
juttatás emelésének lehetőségét felülvizsgálják, és anyagi lehetőségeik függvényében döntenek a 

hozzájárulás mértékéről. 
B) A képviselő-testületek felkérik és felhatalmazzák Kisbajcs Község Önkormányzatát, hogy az 
előbbieket a költségvetési rendeletében a fent meghatározottak szerint szabályozza, továbbá az 

önkormányzat gondoskodjon az elfogadott  költségvetés végrehajtásáról. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere 
 
 

3.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Szabó Miklós iskolaigazgató: Múlt év végén a Győri TKT szervezésében sor került az iskola 
alapdokumentumainak felülvizsgálatára abból a szempontból, hogy azok mennyire felelnek meg a 
hatályos jogszabályoknak. Az ellenőrzés eredményeként megállapításra került, hogy több 
dokumentum tartalmaz hiányosságokat, tehát minden szabályzatot át kell dolgoznunk. Mivel 
terjedelmes anyagról van szó, kérném a testületeket, hogy a feladat elvégzésére a határidőt április 
végében állapítsák meg. Ez idő alatt szeretnénk a dokumentumokat sorra átdolgozni, és folyamatosan 
e-mail-ben a testületi tagok elé terjeszteni. Konkrétan az SzMSz-ről, a Pedagógiai Programról, a 
Minőségirányítási Programról, a Házirendről és a Tantárgyfelosztásról van szó, teljes terjedelmük kb. 
500 oldal lesz, és kérném, hogy a testületi tagok szánjanak időt az elolvasásukra, hiszen ezeket a 
dokumentumokat legkésőbb májusra el kell fogadni.  
 
Csordás S. Tibor nagybajcsi képviselő: Javaslom, hogy első lépésben nézzétek meg, hogy milyen 
hiányosságokat kell pótolni. Célszerű tervet készíteni, rögzíteni, hogy ki, milyen feladatot, mikor 
végezzen el, hogy ne fussunk ki az időből. 
 
Kapitányné Babos Irén aljegyző: Áprilisban, a beszámoló tárgyalására van beütemezve a 
következő négyes testületi ülés, javasolnám addig átdolgozni a szabályzatokat. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag  az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2012.(II.08.) határozata 
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Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
27 /2012.(II.08.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9 /2012.(II.08.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17 /2012.(II.08.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének községek Önkormányzatának Képviselő-testületei 
felkérik a kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola  igazgatóját, 
hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet javaslatait figyelembe véve az intézmény 

alapdokumentumai, így a 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 Pedagógiai Program 

 Minőségirányítási Program 

 Házirend 

 Tantárgyfelosztás 
 átdolgozásáról gondoskodjon, és azokat jóváhagyás céljából terjessze a fenntartó önkormányzatok 

képviselő-testületei elé. 
Határidő: 2012. április 30. 

Felelős: Szabó Miklós iskolaigazgató 

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

 
 
 

dr. Szabó Eszter    Kapitányné Babos Irén  
Vámosszabadi község jegyzője   Kisbajcs-Nagybajcs-Vének községek aljegyzője 

 
 
 

Tóthné Ács Ildikó 
      Kisbajcs-Nagybajcs-Vének községek mb. körjegyzője 


