
1 

  JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
Készült: 2010. február 10-én (szerdán) 18.30 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 
Császárné Kovács Erzsébet, Hatoss Gábor, Tolnai Ferenc, Id. Nagy Ignác, Bárány Dezsőné, Hargitai Istvánné 
képviselők  
Burányi Bernadett körjegyző 
 
Igazoltan távol: Győri Csaba képviselő 
 
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 képviselő 
 
Vámosszabadi község képviselő-testülete részéről: 
Réti Csaba polgármester   
Horváth Anita, Méri Attila, Müller Sándor, Takács Zsolt, Vámosi Elek Balázs, Dr. Villányi Balázs képviselők,  
Együd Bertalan megbízott jegyző 
 
Igazoltan távol van: Alasztics Ervin, Molnár Kálmánné, Lukácsi Eszter  képviselők 
 
Vének képviselő-testülete részéről: 
Jakusné Ságer Anna polgármester      
Forrás József, Kollár Miklós, Tolnay Károly Zomboriné Madarász Zsuzsanna képviselők 
Burányi Bernadett körjegyző 
 
Igazoltan távol: Horváth Árpád képviselő 
 
Jelen vannak továbbá: 

Németh László iskolaigazgató 
Szabó Miklós iskolaigazgató-helyettes 
Kamocsai Antalné tagiskola vezető 
Tirimmelné Mándy Alíz szakszervezeti megbízott 
Szalainé Szetnmihályi Andrea védőnő 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó 

 
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.  
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Majd megállapítja, hogy a 4 képviselő-testület határozatképes, mert Kisbajcs község 8 képviselője közül 7 jelen van, 
Nagybajcs község 8 képviselője közül 7 jelen van, Vámosszabadi község 10 képviselője közül 7 jelen van, Vének 
község 6 képviselője közül 5 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 lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az előző képviselő-testületi ülés óta négy határozat végrehajtási 
határideje járt le, nevezetesen: 
A képviselő-testületek elfogadták a közös fenntartású intézmények 2009. ¾ éves eredményeiről szóló beszámolót, 
valamint a közös fenntartású intézmények 2010. évi költségvetési koncepcióját, módosították a Vörösmarty Mihály 
Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Alapító Okiratát, és elfogadták pályázat benyújtását az iskola 
akadálymentesítésére, mely azóta támogatást nyert. A határozatok az abban foglaltak szerint végrehajtásra kerültek. 
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 
8/2010.(II.10.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2010.(II.10.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2010.(II.10.) határozata 

Vének Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2010.(II.10.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata 
Képviselő-testületei a 

Kisbajcs: 102,103,104,105/2009. 
Nagybajcs: 118,119,120,121/2009. 

Vámosszabadi: 132,133,134,135/2009. 
Vének: 76,77,78,79/2009. 

számú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 
tudomásul veszik és elfogadják. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

 2.) Közös fenntartású intézmények 2010. évi költségvetése 
      Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
A.) Védőnői szolgálat 2010. évi költségvetése 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az OEP-től kapott bevétel nagyságában került beállításra a kiadási 
előirányzat, az önkormányzatoknak ehhez hozzájárulnia nem kell. 
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Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:  
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2010.(II.10.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2010.(II.10.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2010.(II.10.) határozata 

Vének Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2010.(II.10.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei 
a Gyógyító megelőző ellátások 2010. évi finanszírozása (Védőnői Szolgálat ) 4.020.000,- Ft bevétellel és 

ugyanennyi kiadással az előterjesztés szerint elfogadják. 
A képviselő-testületek a védőnő részére bérjen kívüli juttatásként az alábbiakat állapítják meg 2010. évben: 

o Meleg étkeztetést 12.000 Ft/hó értékben, 
o Iskolakezdési támogatást az SZJA törvény szerint adható kedvezményes 

adózás mértékéig, 
o 20.000 Ft értékben üdülési csekket, 
o 3.000 Ft/hó értékben internet hozzájárulást. 

A fenntartó képviselő-testületek a fenti juttatások után az SZJA TV. szerint fizetendő 
kedvezményes mértékű (25%) adóteher megfizetését biztosítják költségvetésükben. 

A védőnő részére ezen túl 45.000 Ft értékben munkaruha juttatást biztosítanak a képviselő-
testületek, melyről a védőnő köteles a Körjegyzőség felé elszámolni. 

 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

Határidő: Azonnal 
 

 
B.) A Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2010. évi költségvetése 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a 2010. évi tervezet mellett megtalálható a 2009. évi teljesülés is. A 
négyszeri polgármesteri megbeszélés után került a testületek elé az elkészített anyag. Az iskola cafetéria rendszere 
bruttó 180 ezer forinttal került beállításra, azonban szeretné, ha a pedagógusok legalább annyit kapnának mint az 
elmúlt évben.Kéri, hogy a képviselők mondják el véleményeiket, tegyék fel kérdéseiket.  
 
Németh László iskolaigazgató: A 2010. évi költségvetési tervezetből kikerültek, amelyek eddig jól beváltak, pl. 
munka szerinti jutalmazás. Vannak olyan feladatok, amelyet a pedagógusok csak a saját költségükön fognak tudni 
megvalósítani, mint pl. a gyerekek kirándultatása. Ez a beállási színt kb. 4 évvel ezelőtti szint, ez szerinte ha nem is 
most de kb. 1-2 év múlva vissza fog ütni. 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a testületi ülés előtt kisbajcsi, nagybajcsi és vámosszabadi 
polgármester ismételten összeült annak érdekében, hogy legyen az intézménynek költségvetése. A megbeszélés 
alapján Nagybajcs Község Önkormányzata a rá eső működési hozzájárulást tudná biztosítani, azonban a fejlesztésit 
nem. Felmerült, hogy a többi 3 önkormányzat a fejlesztés megvalósítása érdekében átvállalják a Nagybajcsra eső részt, 
ennek ellentételezésekét tulajdoni hányadot kérnek Nagybajcstól. 
 
Csordás S. Tibor képviselő elmondja, hogy a korábbi testületi ülés szerint Nagybajcs csak 2.8 millió forintot tud 
adni a működéshez, ennél többet nem tudnak teljesíteni, ezért kéri az iskola vezetését, hogy még egyszer nézze meg 
az iskola a költségvetési tervezetét, hogy miből tudna még levenni. És majd csak azután tudnának erről tárgyalni. 
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Kamocsai Sándor polgármester: A működési kiadásnál majdnem 4 millió forint hiány maradna, ezt nem tudja, 
hogy tudná még az iskola költségvetéséből lefaragni. Szerinte is vissza fog ütni ez az elvonás az iskola életében. 
Szerinte, ha az a pedagógus nem kapja meg azt a kis plusszot, akkor máshol keresi boldogulását, és ez a gyerekek 
oktatásán meg fog látszani. Nem tudja egyszerűen, hogy ezt mivel lehetne áthidalni.  
 
Németh László iskolaigazgató elmondja, hogy mindig a dolgozók és a fenntartók között középúton állt, de most 
igen is a dolgozók mellé áll, ezt már nem lehet megoldani. 
 
Tóth Tibor nagybajcsi képviselő kérdezi, hogy igazgatóválasztás esetén milyen több költség jelentkezhet az 
önkormányzatnál. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy ha a jelenlegi igazgatót újraválasztanák, akkor nem jelnet semmi 
változást az iskola életében, azonban ha idegen fog ide kerül, akkor sajnos több millió forintba kerülne a végkielégítés. 
Kb. 2.100-3.400 ezer forint. 
 
Német László iskolaigazgató elmondja, hogy a jelenlegi igazgatói pályázatnál olyan feltételek vannak, amivel 
jelenleg az iskolában csak 3 ember rendelkezik.  
 
Müller Sándor vámosszabadi képviselő kérdezi, hogy a jelenlegi igazgatóval mi van. 
 
Németh László iskolaigazgató nem kíván nyilatkozni. 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a felmondási időre járó átlagkereset és végkielégítésből adódó 
többletköltségek nem szerepelnek a költségvetési tervezetben. 
 
Jakusné Ságer Anna polgármester elmondja, hogy Csordás Tamásnak is volt egy felvetése, kérdezi nagybajcsi 
testületet, hogy csak 2,8 millióval szeretne hozzájárulni? Mert akkor nincs miről tárgyalni. 
 
Csordás Tamás képviselő elmondja, hogy a jelenlegi pénzügyi helyzetbe többet nem tudnak adni, a jelenlegi 
költségvetési tervükben csak ennyit tudnak adni. Azonban ezen lehet változtatni majd a későbbiekben. Az iskola 
szerinte azért megnézhetné, hogy miből lehet lehúzni. Jelenleg ezen kívül nem látnak kompromisszumot. 
 
Réti Csaba polgármester számunkra ez új változat, mi annak idején úgy érzékelték, hogy a költségvetési faragás már 
csak egyetlen vitás kérdést hagyott, méghozzá a cafetéria rendszer 180 vagy 225 ezer forintos legyen a juttatás. 
Jelenleg nem tudja elképzelni, hogy mit lehet még lehúzni az iskola költségvetéséből. Úgy érezi, hogy az elmúlt 
években nem volt ilyen részletes megbeszélés, mint ebben az évben. Szerinte mindegyik képviselő testület tanácstalan, 
nem csak Nagybajcs. Most úgy néz ki, hogy a nagybajcsi költségvetés sodorhatja bajba a közös intézmény fenntartását 
és költségvetését. Erről szerinte beszélni kell külön-külön, mert ezt nem lehet csak így most eldönteni és megoldani. 
Elmondja, hogy ezáltal a már megnyert 40 milliós pályázat is veszélybe került. 
 
Huszár Imre polgármester elmondja, hogy már előre vetítette ezeket a problémákat. Ezt jelezte kollégái és 
képviselőtársai elé is. A község problémáját nem akarják a másik önkormányzatokra áthárítani. A testülete tárgyalta a 
dolgokat, kivesézték a lehetőségeket, és megpróbálta a jegyzőasszony és testületi tagjait meggyőzni, hogy a cafetéria 
rendszer maradjon. Azonban sajnos nem tudtak egyetértésre jutni a testülettel, azonban az is sújtja az 
önkormányzatot, hogy tavasszal választások lesznek, és bedugultak a csatornák, és nem tudtak semmit biztosan. 
Érzései szerint azonban a gyereklétszám arányos hozzájárulással bírnak, azonban a képviselőtársai szerint csak 2,8 
millió forintot tudnak biztosan biztosítani. Ha azt akarjuk, hogy itt most elfogadott költségvetés legyen, próbáljunk 
meg konszenzusra jutni. Kéri, hogy legyen egy 10 perc szünet. 
 
Jakusné Ságer Anna polgármester javasolja, hogy a nagybajcsi testület fogadja el a körjegyző javaslatát, és 
esetlegesen Nagybajcs csődeljárást kérjen maga ellen, mivel akkor azt az állam finanszírozná. A 2,8 millió forint 
katasztrófa lenne. 
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Ha az iskolának azonban nem lesz költségvetése, akkor Kisbajcsnak sem lesz, és nem tudunk semmire sem pályázni. 
 
Szünet után: 
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a szünetben tartott megbeszélés nem vezetett eredményre, ezért az 
együttes testületi ülést bezárja. Azonban tájékoztatja a képviselőket, hogy még februárban összehívják újra a négyes 
testületi ülést. Az új időpontra a probléma áthidalása érdekében határozati javaslatok kerülnek kidolgozásra. 

 
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 


