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  JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
 
Készült: Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-
testületeinek 2012. szeptember 11-én (szerdán) 17,30 órai kezdettel tartott 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 körjegyző 
Igazoltan távol van: Győri Csaba képviselő 
    Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 
 
NAGYBAJCS Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Huszár Imre polgármester  
Oross Imre, Oross Frigyes képviselők,  
Kapitányné Babos Irén aljegyző 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
Igazoltan távol van: Csordás S. Tibor, Jászné Petrovicz Márta képviselők 
 
 
VÁMOSSZABADI Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Alasztics Ervin alpolgármester   
Kukorelli Norbert, Müller Sándor, Vámosi Elek Balázs képviselők  
Dr. Szabó Eszter jegyző  
Igazoltan távol van: Horváth Anita, Méri Attila képviselők 
 
VÉNEK Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Kiss Tamás polgármester      
Bazsó Zsolt, Ladocsi József, Tolnai Károly képviselők 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
Igazoltan távol van: Forrás József képviselő 
 
Jelen vannak továbbá: Szabó Miklós iskolaigazgató 

Hargitai Istvánné iskolaigazgató-helyettes 
Kamocsai Antalné tagiskola vezető 

 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 3 fő jelen van, Vámosszabadi 
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képviselő-testületének hat tagja közül 4 fő jelen van, Vének képviselő-testületének öt tagja közül 4 fő 
jelen van. Előterjeszti a napirendi javaslatot, majd kéri a képviselő-testületeket, hogy 5. napirendi 
pontként tárgyalják az iskolai kompetenciamérés eredményeit.  
 
Ezt követően a képviselő-testületek a módosított napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, 
és az alábbi napirendeket tárgyalták: 
 
 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a legutóbbi együttes testületi ülésen elfogadásra 
került az iskola 2011/2012 tanévben végzett tevékenységéről szóló beszámoló, meghatározták a 
testületek a csoportlétszámokat, döntöttek az iskolatej programban való részvételről a 2012/2013-as 
tanévben, valamint a Taninform iskolaadminisztrációs rendszer igényléséről. Az innovatív iskolák 
fejlesztése tárgyában megírt TÁMOP pályázat benyújtásra kerül szeptember 15-ét követően.  
Kéri, hogy a képviselők fogadják el a beszámolót. 

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

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
71/2012.(IX.11.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
102/2012.(IX.11.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
84/2012.(IX.11.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
62/2012.(IX.11.) határozata 

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

/Kisbajcs: 59,60,61,62,63/2012.(VII.11.) 
Nagybajcs: 79,80,81,82,83 /2012.(VII.11.) 

Vámosszabadi: 61,62,63,64,65 /2012.(VII.11.) 
Vének: 53,54,55,56,57/2012.(VII.11.)/ 

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

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 
 
 

2.) Beszámoló a közös fenntartású intézmények gazdálkodásának 2012. I. félévi 
eredményeiről  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere elmondja, hogy a képviselő testületi tagok 
megkapták a szöveges és a számszaki előterjesztést. Tájékoztatja a testületeket, hogy a védőnői 
szolgálat költségei 50 %-os időarányos teljesülést mutatnak, ezért ehhez nem kíván hozzáfűzni, a 
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beszámolót vitára bocsátja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezt követően a képviselő-testületek vita nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

72/2012.(IX.11.) határozata 
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 103/2012.(IX.11.) határozata 
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

85/2012.(IX.11.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

63/2012.(IX.11.) határozata 
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei  

a közös fenntartású védőnői szolgálat 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót  az 
előterjesztés szerint tudomásul veszik, és elfogadják.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a testületi ülést ebben az eetben is 
megelőzte a már hagyományos polgármesteri egyeztetés, ahol Vámosszabadi község alpolgármestere 
kérte annak kimutatását, hogy a pedagógusok tervezett, Erzsébet-utalványon felüli cafetéria 
juttatásának fedezete melyik szakfeladaton, mekkora összegben jelentkezik. A megtakarítás a magyar-
matematika, illetve az SNI-s tanulók csoportbontásának elmaradásából adódik, összege 749.300,-Ft. 
Kidolgozásra került három változat. Eszerint fizethető a juttatás  
1. 9 hónapra havi 4.500,- Ft/fő összegben, ez összesen 901.522,- Ft kiadást jelent járulékkal együtt; 
2. 9 hónapra havi 4.000,- Ft/fő összegben, ez összesen 801.353,- Ft kiadást jelent járulékkal együtt; 
3. amennyiben csak a megtakarítást osztjuk fel 9 hónapra, havi 3.740,- Ft/fő összegű juttatás kerülhet 
kifizetésre.  
A juttatás SZÉP-kártyán kerülne kifizetésre a közalkalmazottak részére. 
Kéri, hogy a lehetőségeket vitassák meg a képviselők. 
 
Oross Imre képviselő kérdezi, hogy ismert-e már a következő évi cafetéria mértéke? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Nincs információnk ezzel kapcsolatban. 
 
Oross Imre képviselő: Osszuk fel a rendelkezésre álló keretet, és amennyiben keletkezik még 
maradvány, térjünk vissza a kérdésre a háromnegyed éves beszámoló tárgyalásakor. 
 
Alasztics Ervin Vámosszabadi község alpolgármestere: Vámosszabadi község képviselő-
testülete a biztos maradvány felosztását, és kifizetését támogatja. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Elfogadják-e a testületek azt a megoldást, hogy a csoportbontások 
elmaradásából keletkezett 749.300,- Ft maradvány kerüljön felosztásra a központi iskola 
közalkalmazottai között, SZÉP-kártyára történő utalással? Ez 9 hónapra dolgozónként havi 3.740,- 
Ft cafeteria juttatást jelent a jelenlegi ötezer forintos Erzsébet-utalványon felül.  
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Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
73/2012.(IX.11.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 104/2012.(IX.11.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
86/2012.(IX.11.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
64/2012.(IX.11.) határozata 

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

gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint, az alábbi kiegészítéssel fogadják el: 
A Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolánál csoportbontás 

elmaradásából jelentkező 749.300,-Ft előirányzat-maradvány a központi iskola közalkalmazottai 
részére cafeteria juttatásként kerül visszaosztásra, a 2012. év január-szeptember időszakra. 

A juttatás SZÉP-kártyán kerül kifizetésre, havi nettó 3.740,-Ft/fő összegben  
(összesen nettó 33.660,-Ft /fő/9 hó). 

A képviselő-testületek felkérik Kisbajcs Község Polgármesterét, hogy a kifizetés iránt a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

3.) Iskolabusz szolgáltatási szerződés módosítása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester: Ahogy az előterjesztésből is látszik, a kisbajcsi iskolába járó győri 
tanulók szállításával kapcsolatos szerződést a vállalkozó módosítani kívánja, a fuvarköltség növekedni 
fog. A testületi tagok az év hátralévő négy hónapjára vonatkozólag kaptak kimutatást az 
előterjesztésben, a szállítás 2013. évben már az állam, mint fenntartó és működtető feladata lesz.  
 
Szabó Miklós iskolaigazgató tájékoztatja a képviselő testületeket, hogy részt vett a közelmúltban 
Budapesten megrendezett országos tanévnyitó ünnepségen. Sajnos a következő évre vonatkozólag 
érdemi tájékoztatást nem kaptak, tehát nem tudják pontosan, hogy pontosan hogyan fog alakulni az 
iskola élete a következő években. 
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag  az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
74/2012.(IX.11.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 105/2012.(IX.11.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
87/2012.(IX.11.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
65/2012.(IX.11.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei  
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úgy határoztak, hogy a győri lakóhellyel rendelkező, a kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános és 
Alapfokú Művészetoktatási Iskolába járó tanulók utazásához iskolabuszt biztosítanak. A képviselő-

testületek a feladat ellátásával 8.000,- Ft + Áfa/nap szállítási díjért a 
RENÉ-BUSZ Személyszállító Kft.- t (9096 Nyalka, Rákóczi F. u. 3., adósz.: 22797830-2-08) bízzák meg. 

 Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei 
felhatalmazzák Kamocsai Sándort, Kisbajcs község polgármesterét, hogy a vállalkozóval a 2012. 

szeptember 11.-december 31. időszakra vonatkozóan a szerződést megkösse. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

 
 

4.) Intézményi térítési díj rendelet módosításának kérdése 
Előadó: Szabó Miklós iskolaigazgató 

 
Szabó Miklós iskolaigazgató elmondja, hogy a Vámosszabadi Tagiskolába tanulója egy 
lisztérzékeny gyermek, aki számára a diétás étrendet az iskolával szerződésben álló szolgáltató nem 
tudja biztosítani. A szülő kérése, hogy a testületek járuljanak hozzá a speciális étrend költségéhez 
azzal, hogy szerződést kötnek a szolgáltatást biztosító Eurest Étteremüzemeltető Kft-vel. Ha ez 
elfogadásra kerül, Kisbajcs község intézményi térítési díjakról szóló rendeletének módosítása is 
szükségessé válik, a diétás étrend térítési díját is be kell építeni a helyi rendeletbe. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Megkeresett telefonon a szülő, azonban tájékoztattam arról, hogy 
ez nem kötelező feladat a fenntartó önkormányzatoknak, ezért a négy testületre bízom a kérdés 
eldöntését. Felmerült az a lehetőség is, hogy mindig az az önkormányzat vállalja fel a plusz költség 
térítését, amelyik a diétás étrendet igénylő gyermek lakóhelye szerint illetékes. 
 
Áder László képviselő: Ez mind szép, azonban szeretném megkérdezni, hogy ebben az esetben mi 
lesz a győri gyerekekkel? 
 
Müller Sándor képviselő: Úgy gondolom, hogy ez nem olyan nagy összeg, amit közösen ne 
tudnánk felvállalni. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: A beszámoló kapcsán jóval nagyobb tételekről beszéltünk, szerintem itt 
nem kérdés, hogy - beteg gyermekről lévén szó-, ezt az éves szinten kb.10 ezer forintos kiadást fel 
tudjuk-e vállalni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Javaslom, hogy a többlet költséget az önkormányzatok együttesen 
vállalják fel. 
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

75/2012.(IX.11.) határozata 
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 106/2012.(IX.11.) határozata 
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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88/2012.(IX.11.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

66/2012.(IX.11.) határozata 
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei úgy 
határoztak, hogy a kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 

tartósan beteg tanulói számára igény esetén (kizárólag orvosi ajánlás alapján) diétás ebédet 
biztosítanak az alábbi diétafajtákban: 

1.) diabetesz 
2.) gluténmentes 

3.) tejmentes 
4.) tojás érzékeny 

A szolgáltatás magába foglalja tanítási napokon meleg ebéd (leves és főétel) biztosítását, igénylése 
szülői kérelemre, kizárólag orvosi igazolás és javaslat ellenében történik, az ebéd szállításáról 

minden esetben a szülő gondoskodik. 
A képviselő-testületek felkérik az iskolaigazgatót, valamint a Vámosszabadi Tagiskola vezetőjét, 
hogy fentiekre tekintettel a vállalkozási szerződést az Eurest Étteremüzemeltető Kft.-vel (1117 

Budapest, Alíz u. 2., adószám: 10794359-2-43) 2012. december 31-ig terjedő időszakra 
vonatkozóan megkösse. 

A képviselő-testületek felkérik Kisbajcs Község polgármesterét, hogy az intézményi térítési díj 
módosításának rendeletbe foglalásáról gondoskodjon. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Miklós iskolaigazgató, Kamocsai Antalné tagiskola vezető,  

Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

5.) Intézményi jelentés a 2011. évi kompetenciamérés eredményeiről  
Előadó: Hargitai Istvánné iskolaigazgató-helyettes 

 
Hargitai Istvánné igazgató-helyettes ismerteti és szemlélteti a 2011. évben végzett országos 
kompetenciamérés kisbajcsi iskolára vonatkozó eredményeit a telephelyi jelentés alapján.  
 
Oross Frigyes képviselő: Én úgy látom, hogy régen is erős volt az iskola, és most is az, 
egyenletesen jó eredményeket hoznak. Köszönjük a pedagógusok lelkiismeretes munkáját. 

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

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

76/2012.(IX.11.) határozata 
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 107/2012.(IX.11.) határozata 
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

89/2012.(IX.11.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

67/2012.(IX.11.) határozata 
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a 

Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola jelentését a 2011. évi 
kompetenciamérés eredményeiről a szóbeli előterjesztés szerint elfogadták, és tudomásul vették.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Miklós iskolaigazgató  



 8 

 
 
 

6.) Döntés iskolai területmegosztás ügyében 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester  

 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az iskolaépület ingatlanának 
megosztása megtörtént, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés során kérdés merült fel a tulajdoni 
hányaddal kapcsolatban. Időközben kiderült, hogy a jelenlegi szabályozás szerint már nincs értelme 
megosztani a területet, mivel a köznevelési feladat ellátáshoz szükséges valamennyi ingó és ingatlan 
vagyon az állam, mint fenntartó ingyenes használatába kerül. Ez azt jelenti, hogy a tornacsarnok is 
ingyenes használatbavétel útján az államhoz kerül. 
 
Müller Sándor képviselő: Mi a javaslat? Emlékeztetném a képviselőket, hogy egy évvel ezelőtt 
támadás érte személyemet, mondván, hogy könnyen lemondok az iskola működtetéséről. Most sem 
az a célom, hogy tönkre tegyem az iskolát, de azt javaslom, hogy ne válasszuk le a tornatermet az 
iskoláról, mivel a fenntartását nem tudjuk finanszírozni. 
 
Huszár Imre polgármester: Amikor az eljárást megindítottuk, abban a tudatban tettük, hogy a 
tornaterem bérbeadásából származó bevétel az önkormányzatoknál maradhat, és reméltük, hogy nem 
nekünk fogják majd több tíz ezer forintért bérbe adni. Most sem látunk még tisztán abban, hogy mi a 
kedvezőbb számunkra, az, hogy adjuk, vagy az, hogy maradjon. A polgármesterek egyetértettek 
abban, hogy az iskolához hasonló, régi tulajdoni hányad alapján legyen megosztva a leválasztott 
ingatlan is. Most is úgy gondolom, hogy nem hibáztunk azzal, hogy megosztottuk a területet.  
 
Müller Sándor képviselő: Nem tudjuk, hogy milyen módon fog történni a finanszírozás, ha a mi 
tulajdonunkban marad, akkor kapunk-e rá támogatást? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Amennyiben az önkormányzatok felvállalnák az iskola működtetését, 
ahhoz normatívát nem biztosít az állam, ugyanígy valószínűleg az épület fenntartásához sem. 
 
Áder László képviselő: Szerintem csak az eljárást kell megszüntetni, de a változási vázrajz egy évig 
érvényes, ezalatt bármikor be lehet nyújtani a bejegyzés kérelmet. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Szerintem várhatunk vele, és amennyiben a későbbiekben bővebb 
információ áll rendelkezésünkre, vissza lehet térni a kérdésre. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Egyetértenek-e a testületek azzal, hogy visszavonjuk az ingatlan-
nyilvántartási bejegyzés iránti kérelmet, és a későbbiekben újra térjünk vissza a kérdésre? 
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag  az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
77/2012.(IX.11.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
108/2012.(IX.11.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
90/2012.(IX.11.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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68/2012.(IX.11.) határozata 
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei úgy 

határoztak, hogy a Kisbajcs 207/8 hrsz-ú ingatlan területmegosztása tárgyában a győri körzeti 
földhivatalhoz benyújtott ingatlan-nyilvántartási kérelmüket visszavonják. A képviselőtestületek 

felkérik Kamocsai Sándort, Kisbajcs község polgármesterét, hogy kezdeményezze az eljárás 
megszüntetését az illetékes földhivatalnál. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

7.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

 
 
 
A) Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola működtetésével kapcsolatos döntés 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester: A nemzeti köznevelésről szóló törvényt egyértelműen rögzíti, 
hogy a köznevelés a magyar állam feladata, ezen belül az alapfokú oktatás is, amely így 2013. január 1-
jétől kikerül a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok sorából. A törvény főszabály szerint 
2012. szeptember 1-jén lépett hatályba, az iskolák állami fenntartásban vételének részleteiről 
hamarosan külön jogszabály rendelkezik. A törvény júliusi módosítása szerint a 3000 fő alatti 
települések vállalhatják az iskolák működtetését, bizonyos feltételek megléte esetén 2013. jan. 1-je 
után is. A működtetés átvállalásáról 2012. szeptember 30-ig szándéknyilatkozatot kell tenni az állami 
intézményfenntartó központ felé, a végleges döntést pedig 2012. október 30-ig kell meghozniuk az 
önkormányzatoknak. Ha így döntünk, köznevelési szerződésben vállalnunk kell a pedagógusok bérén 
és járulékain felül az összes működtetési költség finanszírozását is, saját forrásból, állami támogatás 
nélkül. Az állam által fenntartott iskola esetében az önkormányzatok tulajdonában álló ingatlanra 
vonatkozóan az államot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg, de csak addig, amíg a köznevelési 
közfeladat ellátása az épületben meg nem szűnik. Az iskola épületét az önkormányzatok nem 
idegeníthetik el, és nem terhelhetik meg, bérbe csak akkor adhatják, ha az a köznevelési feladat 
ellátását nem veszélyezteti.  
Az új rendszer feladatfinanszírozásra épül majd, ennek részleteit még jelen pillanatban nem ismerjük, 
majd a következő évi központi költségvetés elfogadásakor tudunk biztosabbat. A 2013. évi 
költségvetés tervezetében az viszont már látható, hogy a központi költségvetésbe fog kerülni a 
személyi jövedelemadó 8 százaléka, amit eddig az önkormányzatok kaptak, és elveszik az eddig 
100%-ban helyben maradó gépjárműadó-bevétel 60 százalékát is. Előzetes számítások szerint 
Kisbajcs kb. 11 millió forintos bevételkieséssel számolhat. A helyi adók, tehát az iparűzési, 
kommunális adó továbbra is önkormányzatok sajátbevétele marad. 
 
Müller Sándor képviselő szerint az önkormányzat nem képes felvállalni az iskola működtetését. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Szándéknyilatkozatot akkor kell tenni, ha működtetni kívánják a 
testületek az iskolát. 
 
Kapitányné Babos Irén aljegyző: Azért jó lenne döntést hozni arról, hogy tárgyalták a testületek a 
kérdést, de a működtetést nem tudják vállalni.  
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Kamocsai Sándor polgármester: Kérem, hogy fentiek ismeretében a képviselő-testületek az iskola 
működtetésének átvállalásáról, vagy nem vállalásáról a döntést hozzák meg. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag  az alábbi határozatot hozták: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

 109/2012.(IX.11.) határozata 
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

91/2012.(IX.11.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

69/2012.(IX.11.) határozata 
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei, mint 
3000 fő lakosságszámot meg nem haladó önkormányzatok, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 97. § (24) bekezdés a) pontja alapján úgy döntöttek, hogy az Nkt. 74. § (5) 
bekezdésében rögzítettek szerint az önkormányzat az illetékességi területén lévő, saját tulajdonában 

álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a szerinti működtetését  

nem képesek vállalni. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Imre, Kamocsai Sándor, Kiss Tamás polgármesterek, Alasztics Ervin alpolgármester 
 

 
B) Intézményi vagyonhasználati szerződések 

 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy szükséges lenne az iskolai ingó és ingatlan vagyont 
az iskola ingyenes használatába és kezelésébe adni, ennek határideje 2012. október 31. 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó: Könyvelési okokból indokolt, hogy az intézményi kiadások 
könyvelése ne az önkormányzatoknál, hanem az intézménynél történjen. Erről mind a négy fenntartó 
önkormányzatnak kellene döntést hoznia, jogszabály szerint október 31-ig, illetve a vagyonhasználati- 
és kezelési szerződéseket megkötni az iskolával. Kisbajcs esetében ingó és ingatlan, a többi 
önkormányzatnál kizárólag ingatlan vagyonról van szó. A tulajdonosi jogokat a megállapodás nem 
érinti. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Kérjük, hogy a testületek október 31-ig döntsenek a kérdésben. 
 
Jelen napirendi pontnál a képviselő-testületek döntést nem hoztak. 
 
 
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor, Kisbajcs község polgármestere, mint az ülést 
levezető, a nyílt együttes ülést bezárta. 
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K.m.f. 
 
 
 

Kamocsai Sándor            Huszár Imre 
Kisbajcs község polgármestere                   Nagybajcs község polgármestere 

 
 
 

Alasztics Ervin                                         Kiss Tamás 
Vámosszabadi község alpolgármestere                   Vének község polgármestere 

 
 
 

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

 
 
 

Tóthné Ács Ildikó 
      Kisbajcs-Nagybajcs-Vének községek körjegyzője 

 
 
 

 

 


