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  JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
Készült: 2010. március 1-jén (hétfőn) 18.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének 
Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak: 
 
Kisbajcs képviselő-testülete részéről:  
Kamocsai Sándor polgármester 
Bárány Dezsőné, Császárné Kovács Erzsébet, Győri Csaba, Hargitai Istvánné, Hatoss Gábor, Id. Nagy Ignác, Tolnai 
Ferenc képviselők 
Burányi Bernadett körjegyző 
 
 
Nagybajcs képviselő-testülete részéről: 
Huszár Imre polgármester  
Csordás S. Tibor, Csordás Tamás, Jászné Petrovicz Márta, Oross Imre, Simon László, Tóth Tibor, képviselők  
Dr. Horváth Orsolya megbízott jegyző 
 
Igazoltan távol van:, Teilinger Imre képviselők  
 
Vámosszabadi község képviselő-testülete részéről: 
Réti Csaba polgármester   
Alasztics Ervin, Horváth Anita, Molnár Kálmánné, Müller Sándor, Vámosi Elek Balázs képviselők,  
Együd Bertalan megbízott jegyző 
Igazoltan távol van: Lukácsi Eszter, Méri Attila, Takács Zsolt, Dr. Villányi Balázs képviselők 
 
Vének képviselő-testülete részéről: 
Jakusné Ságer Anna polgármester      
Horváth Árpád, Kollár Miklós, Tolnay Károly Zomboriné Madarász Zsuzsanna képviselők 
Burányi Bernadett körjegyző 
Igazoltan távol: Forrás József képviselő 
 
Jelen vannak továbbá: 

   Németh László iskolaigazgató 
Szabó Miklós igazgató helyettes 
Kamocsai Antalné tagiskola vezető 

   Tolnay Béláné gazdálkodási előadó 
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 polgármesteretek, 
valamint a meghívott vendégeket.  
Majd megállapítja, hogy a 4 képviselő-testület határozatképes, mert Kisbajcs község 8 képviselője közül 8 jelen van, 
Nagybajcs község 8 képviselője közül 7 jelen van, Vámosszabadi község 10 képviselője közül 6 jelen van, Vének 
község 6 képviselője közül 5 jelen van.  
Előterjeszti a napirendi javaslatot, majd kéri a képviselő-testületeket, hogy a napirendet fogadják el.  
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Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és 
az alábbi napirendeket tárgyalták: 
 
 

1) Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2010. évi költségvetése 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester: Már a testültek tárgyalták az iskola 2010. évi költségvetési tervezetét. Tudomása 
szerint a működési kiadásokkal mindegyik testület egyetért, azt biztosítja, és a megállapodásban meghatározottak 
szerint utalja át a gesztorönkormányzat számára. A fejlesztési hozzájárulást Nagybajcs község nem tudja felvállalni, 
erre kellett megoldást keresni. Többszöri egyeztetés után került kidolgozásra az erre vonatkozó határozati javaslat. 
Ezt mindegyik testület megkapta.  A testültek a fejlesztési hozzájárulást csak úgy vállalnák át Nagybajcstól, ha az 
iskola területéhez tartozó jelenleg szántóként használt területből egy 1,1 hektáros részt átadna az 
önkormányzatoknak. 
 
Müller Sándor vámosszabadi képviselő 5 perces szünetet kér a testülete nevében. 
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere szünetet rendel el. 
 
Szünet után: 
 
Kamocsai Sándor polgármester mindenki szeretné, ha az iskolának a mostani testületi ülésen elfogadott 
költségvetése lenne, illetve a fejlesztés megvalósításával is mindenki egyetért. A szünetben a fejlesztési hozzájárulás 
volt a megbeszélés tárgya, a működési hozzájárulás biztosítása úgy érzi, hogy a képviselő-testületek számára 
egyértelmű. Ezért először az iskola költségvetésének működési, majd fejlesztési bevételeit kiadásait teszi fel 
szavazásra. A fejlesztési kiadásokra a szünetben folytatott megbeszélés alapján a következő megoldást határozták el. 
Határozati javaslat A, B, C-azzal a kiegészítéssel, hogy a 3.számú terület továbbra is az iskola területéhez tartozik, 
illetve a D pontból a védősövény telepítési kötelezettség kerül elfogadásra. Kisbajcs, Vámosszabadi és Vének a terület 
további sorsára vonatkozóan egyeztetést folytatnak le, amelyről a nagybajcsi testületet tájékoztatja. A határozati 
javaslat E. pontja változatlan formában elfogadásra kerül. 
 
Dr. Horváth Orsolya megbízott jegyző kérdezi, hogy az átadási megállapodás egy adás-vételi szerződés lesz-e? 
 
Burányi Bernadett körjegyző: Igen, ezt ő is így gondolja megoldani. 
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2010.(III.1.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2010.(III.1.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2010.(III.1.) határozata 

Vének Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2010.(III.1.) határozata 

 A) Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata 
Képviselő-testületei a Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2010. évi 

költségvetését a képviselő-testületek 102.061.000 Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással a mellékelt előterjesztés szerint 
elfogadják. 
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B) Kisbajcs, Nagybajcs Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei úgy határoztak, 
hogy a Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2010. évi költségvetéséhez a működési 

hozzájárulás rá eső teljes összegét biztosítani tudják. 
A községekre eső működési hozzájárulások összegét az alábbi táblázat mutatja: 

(Ezer Ft-ban) 

  Hozzájárulás 
Tagiskola utáni 
hozzájárulás Összesen 

Kisbajcs 5.815   5.815 

Nagybajcs 6.613   6.613 

Vámosszabadi 5.359 4007 9.366 

Vének 1.254   1.254 

A működési hozzájárulás a társulási megállapodásban meghatározott módon kerül utalásra a gesztorönkormányzat 
felé. 

C.)A képviselő-testületek a közös fenntartású intézmények igazgatási költségeihez a mellékelt előterjesztés szerinti 
hozzájárulást fizetik a köztük létrejött írásos megállapodás alapján Kisbajcs Község Önkormányzatának. Kisbajcs 

község polgármestere a közös fenntartású intézmények költségvetésében a dologi jellegű előirányzatoknál 500.000,- 
Ft erejéig előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, a pályázatok benyújtása esetén pedig 500.000,- Ft 

erejéig vállalhat kötelezettséget, az intézmények előirányzatainak terhére. A kötelezettségvállalás és az előirányzatok 
közötti átcsoportosítás kezdeményezése előtt a kisbajcsi polgármester köteles kikérni a társuló önkormányzatok 

polgármesterinek véleményét és velük egyetértésben dönthet. 
 A képviselő-testületek felkérik Kisbajcs Község Önkormányzatát, hogy az előbbieket a költségvetési rendeletében a 

fent meghatározottak szerint szabályozza, továbbá az önkormányzat gondoskodjon az elfogadott költségvetések 
végrehajtásáról. 

Határidő: a költségvetési rendelet képviselő-testület elé történő beterjesztésére 2009. február 15. 
végrehajtására folyamatos 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

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

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2010.(III.1.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2010.(III.1.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2010.(III.1.) határozata 

Vének Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2010.(III.1.) határozata 

A)  Kisbajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei úgy határoztak, hogy a 
Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2010. évi költségvetéséhez a fejlesztési 

hozzájárulás rá eső teljes összegét biztosítani tudják. 
(Ezer Ft-ban) 

  Hozzájárulás 

Kisbajcs 2 556 

Vámosszabadi 3 432 

Vének 610 

 
B)  Nagybajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a képviselő-testületre eső 3.324 E 
Ft. fejlesztési hozzájárulást nem tudja biztosítani 2010. évi költségvetésében, de a fejlesztés megvalósítását 

támogatja. 
C)  Kisbajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei az egyébként 

Nagybajcs Község Önkormányzatát terhelő 2010. évi fejlesztési hozzájárulás összegét, 3.324 E Ft-ot átvállalják az 



4 

alábbiak szerint:  A határozati javaslat mellékletében szereplő 1. és 2. számú terület (nem hivatalos számítás 
szerint 1. számú terület 7.000 m2, 2. számú terület 4.080 m2)1 megosztásra kerül. Nagybajcs Község 

Önkormányzata 3.324 e Ft vételár fejében értékesíti Kisbajcs, Vámosszabadi és Vének Községek 
Önkormányzatának a határozati javaslat mellékletében szereplő 1. és 2. számú területet. Az adásvételi 
szerződés feltétele, hogy a vételárat Nagybajcs Község Önkormányzata az iskola 2010. évi fejlesztési 

kiadásira fordítja. A 3. számú terület továbbiakban is az iskola területéhez tartozik a tárulási 
megállapodásban szereplő tulajdoni arányban. 

D)  Kisbajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a 3.324 E Ft fejlesztési 
hozzájárulás megfizetésének módjáról, mértékéről, a terület  jogi helyzetének további rendezéséről a későbbiekben 

további megállapodást kötnek, melyről Nagybajcs Község Önkormányzatát tájékoztatják. Kisbajcs, Vámosszabadi és 
Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei vállalják, hogy ahol a Kisbajcs Község Önkormányzatának 
Rendezési Terve nem tartalmazza az iskola és az út közötti védősáv kialakítását, oda saját költségükön védősövényt 

ültetnek legkésőbb az építési telkek értékesítéséig.  
E)  Kisbajcs Község Önkormányzata a VMÁAMI költségvetésének elfogadását követően haladéktalanul elindítja 

a terület megosztásához szükséges hatósági eljárást, mely engedély kiadását követően az adásvételi szerződés 
haladéktalanul megkötendő. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 2.) Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola kollektív szerződésének 

módosítása 
      Előadó: Németh László iskolaigazgató 
 
Németh László iskolaigazgató ismerteti a kollektív szerződés módosításával kapcsolatos anyagot az alábbiak 
szerint: Úgy egyeztek meg, hogy mindenhol a minimum pótlékok lesznek megállapítva. Kivéve az 1. és 8. osztálynál, 
itt 1.000,- Ft-tal magasabb a pedagógusok bére. Vámosszabadi tagiskolában dolgozó pedagógusok részére a tagiskola-
vezető kezdeményezte az összevont pótlék megállapítását, mivel az korábban is járt számukra. A vámosszabadi 
testület vállalja a pótlék megállapításából eredő béremelés megtérítését, ez a többi testület hozzájárulását nem érinti. A 
munkaruha kikerül a kollektív szerződésből, egyedül a technikai dolgozók kapnak éves szinten 10.000,- Ft-ot. A 13. 
havi bér kikerül, hiszen törvény alapján ez már nem jár. A cafetéria rendszerben havi 12.000,- Ft/hó + adó került 
megállapításra. Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2010.(III.1.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2010.(III.1.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2010.(III.1.) határozata 

Vének Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2010.(III.1.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a Vörösmarty Mihály 
Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola kollektív szerződésének módosítását a szóbeli és írásos előterjesztés 

szerint elfogadják és tudomásul veszik azzal a feltétellel, hogy a vámosszabadi tagiskolánál jelentkező összevont 
pótlék bekerül a 2010. évi költségvetésbe, mely teljes mértékben Vámosszabadi Község Önkormányzatának 

Képviselő-testületét terheli.A képviselő-testület felkéri az iskola-igazgatót, hogy a kollektív szerződés egységes 
szerkezetbe foglalásáról gondoskodjon és azt a kisbajcsi Körjegyzőség felé alkalmazás céljából benyújtsa. 
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Határidő: Azonnal 
Felelős: Németh László iskola-igazgató 

 
3.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
A.) Dr. Nágel József szerződés felmondása 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere ismerteti a háziorvos levelét. 
 
Réti Csaba polgármester: A vámosszabadi testület már ezt tudomásul vette. A doktor úr biztosította a testületeket, 
hogy ennek ellenére a betegellátás nem fog csorbulni. 
 
A képviselő-testületek a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vették. 
 

B.)Tájékoztató az iskola akadálymentesítési pályázat benyújtásáról 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatót nyújt a nyertes akadálymentesítési pályázat főszámairól.  
 
Huszár Imre polgármester: A tájékoztatót elfogadja, azonban kéri írásban is az anyagot. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Ezt megígérhetjük, azonban a számokat még nem lehet véglegesnek tekinteni, 
mivel nem tudjuk még, hogy hogyan fog alakulni a közbeszerzés. 
 
Majd mivel más bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere a nyilvános testületi ülést 
bezárta. 

 
K.m.f. 

 
          Kamocsai Sándor                    Huszár Imre 
         Kisbajcs község polgármestere                  Nagybajcs község polgármestere 
 
 
 
            Réti Csaba                                                 Jakusné Ságer Anna 
Vámosszabadi község polgármestere                             Vének község polgármestere 
 
 
 
              Dr. Horváth Orsolya                                     Együd Bertalan 
      Nagybajcs község mb. jegyzője           Vámosszabadi község mb. jegyzője    

 
 
 
              Burányi Bernadett 

                                           Kisbajcs és Vének községek körjegyzője 


