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  JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
Készült: 2010. május 31-én (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, Győri Csaba, Hargitai Istvánné, Hatoss Gábor, Id. Nagy Ignác, Tolnai Ferenc képviselők 
Burányi Bernadett körjegyző 
 
Igazoltan távol: Császárné Kovács Erzsébet képviselő 
 
Nagybajcs képviselő-testülete részéről: 
Huszár Imre polgármester  
Csordás Tamás, Jászné Petrovicz Márta, Oross Imre, Simon László, Tóth Tibor, képviselők  
 
Igazoltan távol van: Csordás S. Tibor, Teilinger Imre képviselők  
Dr. Horváth Orsolya megbízott jegyző 
 
 
Vámosszabadi község képviselő-testülete részéről: 
Réti Csaba polgármester   
Alasztics Ervin, Horváth Anita, Lukácsi Eszter, Molnár Kálmánné, Vámosi Elek Balázs képviselők  
Dr. Szabó Eszter jegyző 
 
Igazoltan távol van: Méri Attila, Takács Zsolt, Müller Sándor, Dr. Villányi Balázs 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 
Ádámné Petrovicz Éva Szülői Munkaközösség Elnöke 
Kissné Páder Ildikó Tantestületi Tag 

   Deák Adrienn jegyzőkönyvvezető 
 Szabó Miklós pályázó 
 Szepsi Rita pályázó 
 Németh Gáborné pályázó 
 

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, 
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valamint a meghívott vendégeket.  
Majd megállapítja, hogy a 4 képviselő-testület határozatképes, mert Kisbajcs község 8 képviselője közül 7 jelen van, 
Nagybajcs község 8 képviselője közül 6 jelen van, Vámosszabadi község 10 képviselője közül 6 jelen van, Vének 
község 6 képviselője közül 5 jelen van. Elmondja továbbá, hogy az ülés kezdete előtt a jelölteket nyilatkoztatták, hogy 
nyilvános vagy zárt ülés tartását kérik. Mind a három pályázó nyilatkozata szerint nyilvános ülés tartását kérte. 
Kisbajcs Község Polgármestere megállapítja, hogy a képviselő-testületek ülése nyilvános. 
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 egy határozat végrehajtási 
határideje járt le, nevezetesen:  
Az önkormányzatok elfogadták a közös fenntartású intézmények 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.  
Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket 
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
50/2010.(V.31.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
38/2010.(V.31.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
48/2010.(V.31.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
31/2010.(V.31.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata 
Képviselő-testületei  az együttes ülésen hozott határozatuk végrehajtásáról szóló (Kisbajcs 36/2010., Nagybajcs 

24/2010., Vámosszabadi 24/2010., Vének 23/2010.) szóbeli tájékoztatást tudomásul veszik és elfogadják. 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 2.) Iskolaigazgatói álláspályázatok elbírálása 
      Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az iskolaigazgatói állásra 3 pályázat érkezett. A szülői 
munkaközösség, illetve a nevelőtestület megadta írásos véleményét, a diákönkormányzat nem élt nyilatkozattételi 
jogával. A képviselő-testületek már meghallgatták a jelölteket, a mai nap folyamán kerül sor a döntésre. A döntés 
meghozatalához minősített többség szükséges. Elmondja továbbá, hogy szólítani fogja a jelölteket. Javasolja, hogy 10 
perces időtartamot határozzanak meg a testületek, mely keretén belül röviden bemutatkozhatnak a jelöltek, aztán a 
képviselők kérdéseket tehetnek fel, ha ezt szükségesnek tartják. Először a budapesti hölgyet javasolja meghallgatni, 
mivel ő érkezett a legmesszebbről. 
Majd felkéri Szepsi Ritát a bemutatkozásra. 
 
Szepsi Rita pályázó elmondja, hogy Budapesten él, ott tanít a Bárczy Tanítóképző Általános Iskolájában, 
szakoktató, hosszú évek óta foglalkozik továbbképzés szervezésével, táborok szervezésével és vezetésével, magyar 
tudományi szabadegyetemen szervező. Továbbiakban szívesen válaszol a képviselők kérdéseire. 
Kamocsai Sándor polgármester kérdezi, hogy milyen szerepet szánna a tagiskolának?  
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Szepsi Rita pályázó elmondja, hogy a tagiskola megerősítését tűzné ki célul, hisz minden településnek a saját iskolája 
a legfontosabb.  
 
Kamocsai Sándor polgármester kérdezi, hogy kezelné a konfliktushelyzeteket az iskolában? 
 
Szepsi Rita pályázó elmondja, hogy minden konfliktus helyzetfüggő, a fokozatokat be kell tartani, az iskola 
házirendjével van összefüggésben. Az intézmény szabályrendszerétől függ. 
 
Szepsi Rita pályázó elhagyja a termet, Németh Gábornét szólítja Kisbajcs Község Polgármestere és kéri fel 
a bemutatkozásra. 
 
Kamocsai Sándor polgármester felkéri Németh Gábornét a bemutatkozására. 
 
Németh Gáborné pályázó elmondja, hogy Győrben él, három gyermeke van és a Gyakorló iskolában tanít 1992 óta. 
Tanító és ifjúságvédelmi feladatokat is ellát. A főiskola választása is egyértelmű volt, tanító szeretett volna lenni, a mai 
napig tanulmányokat folytat. 2004-ben végzett Pécsett a szociálpolitikus szakon. Az egyetem elvégzése után phd 
képzésen vesz részt. Több generációt tanít, alsó és felső tagozaton. Azért jelentkezett az iskola intézményvezetői 
állására, hogy azt a tudást továbbadja, amit az évek folyamán szerzett. 
 
Nincs kérdés a pályázóhoz. 
 
Németh Gáborné pályázó elhagyja a termet, Szabó Miklóst szólítja Kisbajcs Község Polgármestere és kéri 
fel a bemutatkozásra. 
 
Szabó Miklós pályázó elmondja, hogy az utóbbi évtizedekben és az utóbbi években is nagyon jó színvonalat ért el 
az iskola. Amennyiben sikerülne elnyernie az iskolaigazgatói állást, szeretné a szülőkkel, tanulókkal ezt a szintet 
tartani, amit elértek. Elmondja, hogy az intézmény fejlődéséhez pénzre van szükség, ami nagyon nehéz ebben a nehéz 
gazdasági helyzetben. A pályaválasztási mutatókat ugyanolyan szinten kell tartani, amit eddig. A kiváló 
versenyteljesítményeket is meg kell tartani, sőt emelni. Változtatni kell a tanulók neveltségi szintjén. A házirendet 
tudatosítani kell a gyermekekben. Egymás munkáját segíteni kell. Mélyíteni a szülőkkel való kapcsolatot. Elmondja 
továbbá, hogy a jó vezetőnek ki kell kérnie a kollégái véleményét, de a döntést az igazgató hozza meg, mivel övé a 
felelősség. 
 
Kérdés a pályázóhoz nem volt. 
 
Szabó Miklós pályázó elhagyja a termet. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy készült egy táblázat arról, hogy a pályázati feltételeknek mennyiben 
felelnek meg a jelöltek. Németh Gáborné nem rendelkezik a szakvizsgával, így az ő pályázata érvénytelen, ugyanis a 
végzettséggel a beadásig rendelkezni kell. A másik két pályázó pályázata megfelel a feltételeknek. 
 
Réti Csaba polgármester javasolja, hogy Németh Gáborné tekintetében az elutasítást ne indokolják. 
 
Kamocsai Sándor polgármester összefoglalja az elhangzottakat és kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
51/2010.(V.31.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2010.(V.31.) határozata 
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Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
49/2010.(V.31.) határozata 

Vének Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 
32/2010.(V.31.) határozata 

A) Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a kisbajcsi 
Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola igazgatójává 2010. augusztus 1. napjától 2015. 

július 31. napjáig Szabó Miklós (született: Győr, 1961. március 6.) 9024. Győr, Ikva u. 53. sz. alatti lakost nevezik ki. 
Szabó Miklós kinevezett igazgató közalkalmazotti bérét bruttó 194.300,- Ft-ban, vezetői pótlékát bruttó 40.000,- Ft-

ban állapítják meg. 
Határidő: 2010. augusztus 1. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
B) Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei Németh Gáborné 

(született: Győr, 1962.06.27. ) 9026. Győr, Damjanich utca 87. sz. alatti lakos  a kisbajcsi Vörösmarty Mihály 
Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola igazgatói állására beadott pályázatát nem fogadják el. 
A képviselő-testületek felkérik Kisbajcs Község Polgármesterét, hogy a pályázót a döntésről értesítse. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

C) Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei Szepsi Rita 
(született: Kazincbarcika. 1972.06.01.) 3642. Bánhorváti, Szabadság út 142. sz. alatti lakos  a kisbajcsi Vörösmarty 

Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola igazgatói állására beadott pályázatát nem fogadják el. 
A képviselő-testületek felkérik Kisbajcs Község Polgármesterét, hogy a pályázót a döntésről értesítse. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Ezt Követően Kamocsai Sándor polgármester behívja a jelölteket a terembe. Szabó Miklós és Németh Gáborné 
beérkezik. Majd Kamocsai Sándor polgármester ismerteti velük a képviselő-testületek fentebb hozott határozatait. 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató elmondja, hogy köszöni a bizalmat, igyekszik olyan munkát végezni, hogy amiatt az 
önkormányzatokat szó ne érje. Ugyanakkor kéri is az önkormányzatoktól munkájához a segítséget. 
 

3.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az iskola fűtéskorszerűsítése befejező munkálatait végzik, 
csütörtökön lesz az átadás.  
 
Majd mivel más bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere a nyílt 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                                  Dr. Szabó Eszter 
                       Nagybajcs község mb. jegyzője                Vámosszabadi község jegyzője    

 
 
                                 Burányi Bernadett 

                                                                Kisbajcs és Vének községek körjegyzője 


