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  JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
 
Készült: 2011. augusztus 16-án (kedden) 18.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és 
Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 
 
Jelen vannak:  
 
Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:  
Kamocsai Sándor polgármester 
Áder László, Győri Csaba, Tolnai Ferencné képviselők, 
Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester, 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 
 
Igazoltan távol van: Christmann-né Horváth Klára képviselő 
 
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Huszár Imre polgármester  
Csordás S. Tibor, Jászné Petrovicz Márta, Oross Imre képviselők,  
Kapitányné Babos Irén jegyző 
 
Igazoltan távol van: Oross Frigyes képviselő 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Réti Csaba polgármester   
Horváth Anita, Kukorelli Norbert, Müller Sándor, Vámosi Elek Balázs képviselők  
Dr. Szabó Eszter jegyző 
 
Igazoltan távol van: Alasztics Ervin, Méri Attila képviselők 
 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Kiss Tamás polgármester      
Forrás József, Ladocsi József, Tolnay Károly képviselők 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 
 
Igazoltan távol van Bazsó Zsolt képviselő 
 
Jelen vannak továbbá:   Szabó Miklós iskolaigazgató 

Hargitai Istvánné iskolaigazgató-helyettes 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó- jegyzőkönyvvezető 
Major Gabriella ügykezelő 
 

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.  
Majd megállapítja, hogy a négy képviselő-testület határozatképes, mert Kisbajcs képviselő-testületének öt tagja közül 
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4 fő jelen van, Nagybajcs képviselő-testülete öt tagja közül 4 fő jelen van, Vámosszabadi képviselő-testületének hét 
tagja közül 5 fő jelen van, Vének képviselő-testületének öt tagja közül 4 fő jelen van. Előterjeszti a napirendi 
javaslatot, majd kéri a képviselő-testületeket, hogy a napirendet fogadják el.  
 
Huszár Imre Nagybajcs község polgármestere Kiegészíteném azzal, hogy napirendek után szeretnék egy rövid 
tájékoztatót tartani a testületeknek. 
 
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 két határozat végrehajtási 
határideje járt le: a testületek elfogadták a közös fenntartású intézmények 2010. évi zárszámadását, valamint 
átdolgozásra került az iskola Tankönyvkezelési szabályzata. 
Kéri, hogy a képviselők a beszámolót fogadják el. 
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag elfogadták a beszámolót, és az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
72 /2011.(VIII.16.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
111 /2011.(VIII.16.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
103 /2011.(VIII.16.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
45 /2011.(VIII.16.) határozata 

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

/Kisbajcs: 36,37 /2011.(IV.14.) 
Nagybajcs: 52,53/2011. (IV.14.) 

Vámosszabadi: 39,40/2011. (IV.14.) 
Vének: 17,18/2011. (IV.14.)/ 

szóbeli tájékoztatást tudomásul veszik és elfogadják. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

2) Beszámoló a közös fenntartású intézmények gazdálkodásának 2011. I. félévi eredményeiről  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere elmondja, hogy a képviselők az írásos előterjesztést kézhez 
kapták. Kéri Szabó Miklós iskolaigazgatót, hogy szóban egészítse ki a kiküldött anyagot.  
 
Huszár Imre Nagybajcs község polgármestere A múlt héten összehívott négyes polgármesteri megbeszélésre 
hivatkozva, szeretné, ha elmondanánk, hogy az iskolai tanulószoba beindítása mennyi többletköltséget fog jelenteni 
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az önkormányzatoknak. Nem látjuk, hogy az SNI-s tanulók utáni normatívák elegendőek lesznek-e a kiadásokra, 
ezért erre vonatkozóan kérünk szóbeli kiegészítést.  
 
Réti Csaba Vámosszabadi község polgármestere Van-e realitása annak, hogy legalább 50 fő igényelné a 
tanulószobai ellátást? 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató A 2011/2012. tanév I. félévében nem látunk rá esélyt, hogy 50 fő fog beiratkozni. 
Ezzel valóban csak akkor kell foglalkozni, hogy az 50 fő itt beiratkozna, mivel a költség a 10-15 fő esetén is 
ugyanannyi lenne. Jó lenne, ha főleg 5. és 6. osztályban vennék igénybe a tanulószobát, mivel ez korrepetálásra, 
felzárkóztatásra is jó alkalom lenne. Bízunk abban, hogy el tudjuk indítani ezt a csoportot. Viszont azt is el kell 
mondani, hogy ha már tanulószobát vesz igénybe a gyermek, akkor az ebéd és uzsonna is kötelező nekik. Azonban 
nem biztos, hogy ezt a szülők fel tudják vállalni. 
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere A számszaki előterjesztés alapján a 2011/2012 tanév I. 
félévében, ha 50 tanuló lenne, akkor fel lehetne vállalni ezt a feladatot. A továbbiakban azonban nem tudjuk 
pontosan kiszámolni sem a bevételeket, sem a költségeket. 
A győri gyerekek ide csábítása első számítások alapján a bevételek fedezik a kiadásokat.  
 
Szabó Miklós iskolaigazgató Nagyon örültünk, hogy győri gyerekek is beiratkoztak hozzánk, azonban ezeket a 
gyerekeket utaztatni is kell, ez nem kevés költséggel jár. Másrészről viszont, ha a győri tanulóknak meg fog tetszeni az 
iskolánk, akkor remélhetően még több bácsai gyermek is ide fog jelentkezni. Sajnos úgy tűnik, hogy ebben a tanévben 
nem fog jelentkezni többletbevétel a Győrből járó tanulók révén, de reméljük, hogy jövőre már tudunk ebből 
profitálni. 
 
Kiss Tamás Vének község polgármestere Szerintem a gyermekek utaztatásának megoldása azért is fontos, mert a 
szülőknek ez lényeges szempont, ha elégedettek az iskolabusszal, ajánlják másoknak is a kisbajcsi iskolát. 
 
Müller Sándor képviselő Utánanéztem a Volán menetrendjében, hogy Kisbajcsra reggel 7 óra körül érkezik busz 
Győrből, a tanítás megkezdéséig egy nevelő ügyelhetne a gyerekekre, akinek a túlóráját kifizetjük, szerintem ez 
kevesebbe is kerülne, mintha buszt üzemeltetünk. 
 
Hargitai Istvánné igazgató-helyettes Sajnos az a busz már 6 óra 40 perckor ideér, szerintem egy elsős 
kisgyermeket nem lehet ilyen korán kelteni. 
 
Müller Sándor képviselő Van-e elképzelés arra nézve, hogy mi lesz a Győrből járó gyermekekre jutó költségek 
megosztásával? Ki fogja felvállalni, vagy elosztásra kerül valamilyen szempont alapján? 
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere Egyenlőre felvállaljuk a költségeket, mivel ez idáig is Kisbajcs 
vállalta fel a győri gyermekeket. Úgy gondolom, hogy majd a költségvetés tervezésékor lehet visszatérni konkrétan 
erre a kérdésre. 
  
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 73/2011.(VIII.16.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
112 /2011.(VIII.16.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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104 /2011.(VIII.16.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

46 /2011.(VIII.16.) határozata 
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a közös fenntartású 

intézmények 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadják, és tudomásul veszik. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

3) Beszámoló a Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2010/2011. 
tanévben végzett tevékenységéről 
Előadó: Szabó Miklós iskolaigazgató 

 
Szabó Miklós iskolaigazgató elmondja, hogy az írásos előterjesztést a testületi tagok megkapták, ahhoz hozzáfűzni 
nem kíván. Kéri, hogy a képviselő-testületek fogadják el a beszámolót. 
 
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt 

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

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
74 /2011.(VIII.16.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
113 /2011.(VIII.16.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 105 /2011.(VIII.16.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
47 /2011.(VIII.16.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a Vörösmarty Mihály 
Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2010/2011. tanévben végzett tevékenységérő szóló beszámolót az 

előterjesztés szerint elfogadták és tudomásul vették.  
Határidő: azonnal 

Felelős: Szabó Miklós iskolaigazgató  
 
 

 
4) Intézményi jelentés a 2010. évi kompetenciamérés eredményeiről 

Előadó: Szabó Miklós iskolaigazgató, Hargitai Istvánné igazgató-helyettes 
 
Hargitai Istvánné igazgató-helyettes ismerteti a 2010. évben végzett országos kompetenciamérés kisbajcsi iskolára 
vonatkozó eredményeit a Telephelyi jelentés alapján.  
Kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket. 
 
Csordás S. Tibor képviselő A kompetenciamérések alapján hogyan ítéli meg az iskola a saját helyzetét, milyen 
következtetéseket von le a nevelőtestület az eredményekből?.Mennyire építik be a pedagógusok a mindennapi 
oktatásba az itt szerzett tapasztalatokat? 
 
Hargitai Istváné igazgató-helyettes A megíratott felmérések a pedagógusokat is ösztönzik arra, hogy az új 
ismereteket bevigyék az órára. Szinte a tanárok is versengenek, hogy ki tud többet tenni a tanórához. Egyértelműen 
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megállapítható a fejlődés az elmúlt évek során az iskola és a gyerekek részéről egyaránt. Szerintünk nem csak a 
gyerekek fejlődnek, hanem a pedagógusok is szeretik az új kihívásokat. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
75 /2011.(VIII.16.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
114 /2011.(VIII.16.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
106 /2011.(VIII.16.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
48 /2011.(VIII.16.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a Vörösmarty Mihály 
Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola jelentését a 2010. évi kompetenciamérés eredményeiről a szóbeli 

előterjesztés szerint elfogadták és tudomásul vették.  
Határidő: azonnal 

Felelős: Szabó Miklós iskolaigazgató  
 
 
 

5.) Csoportlétszám meghatározása 
Előadó: Szabó Miklós iskolaigazgató 

 
Szabó Miklós iskolaigazgató elmondja, hogy a csoport létszámokkal kapcsolatban változás várható. Kisbajcson 8 
osztály, illetve Vámosszabadin 2 összevont osztály indul. A napközis csoport Kisbajcson 2, Vámosszabadin 1 lesz, 
Kisbajcson továbbra is kb. 30 tanulóra számítunk. Némi változás történik az SNI tanulók csoportjában. Eddig 3 
csoport működött, itt további 1 csoportot is be kell indítani. Az erre vonatkozó költségek már betervezésre kerültek a 
költségvetésbe. A művészeti oktatásnál még nem tudjuk, hány gyerek iratkozik be, de legfeljebb plusz egy csoportra 
számítunk. Ennek költségeit is beterveztük a költségvetésünkbe. Nevelői létszámban sem várható változás. Jelenleg a 
szakos ellátottság követelményét szem előtt tartva, 4 óraadó tanít az iskolában. Ez jól bevált, minden óraadó 
megfelelő képesítéssel rendelkezik. Azonban az óraadók alkalmazásának vannak hátrányai is, mivel a leadott órák 
után a nevelők távoznak az iskolából, így nem vesznek részt az iskola mindennapi életében. Elegendő tanulói létszám 
alapján elindulna egy tanulószobai csoport is. 
A vámosszabadi tagiskolában személyi változások történtek. A Tagiskola vezetője nyugállományba vonul, helyette a 
napközis nevelő került fel iskolai nevelőnek. Így a megüresedett napközis állást meg kellett hirdetni. A pályázatok 
elbírálásra kerültek. Bízunk benne, hogy a sok jelentkezőből a legjobbat választottuk ki. 
 

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

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
76 /2011.(VIII.16.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
115 /2011.(VIII.16.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
107/2011.(VIII.16.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
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49 /2011.(VIII.16.) határozata 
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a közös fenntartású 

Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola tanulócsoportjainak számát az alábbiakban 
határozza meg: 

A kisbajcsi székhelyű Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola a 2011/2012-es tanévben 8 
tanuló, 2 napközis, 4 SNI, valamint 1 tanulószoba csoporttal működik. A 2011/2012-es tanévben az anyaiskolában 

csoportösszevonásra nem kerül sor. 
A Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskolája a 2011/2012-es 

tanévben 2 tanuló és 1 napközis csoporttal működik. Az első és második, illetve a harmadik és negyedik osztály kerül 
összevonásra. 

Határidő: 2011. augusztus 30. 
Felelős: Szabó Miklós iskolaigazgató  

 
 

6.) Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Tankönyvkezelési 
Szabályzatának elfogadása 
Előadó: Szabó Miklós iskolaigazgató 

 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató elmondja, hogy a Szabályzat a képviselő-testületek döntése alapján átdolgozásra 
került. A módosítás szerint, amennyiben a tanuló megrongálja, vagy elveszti a tankönyvet, köteles a könyvtár részére 
egy használható példányt beszerezni. Ha ennek nem tesz eleget, a következő tanévben az iskola könyvtárától nem 
kaphat ingyenesen használható könyvet. Így nem sérül az ingyenesség elve.  
 
Dr. Szabó Eszter jegyző A Szabályzat 5. pontja szerint: „Amennyiben ennek nem tesz eleget, a következő tanévben 
az iskola könyvtárától nem kaphat ingyenesen használható tankönyvet.” A mondatot javasolnám kiegészíteni azzal, 
hogy: „ez a rendelkezés nem érinti a jogszabály alapján ún. ingyen-tankönyvre jogosult diákok alanyi jogát.”  
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
77/2011.(VIII.16.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
116 /2011.(VIII.16.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
108 /2011.(VIII.16.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
50 /2011.(VIII.16.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a közös fenntartású 
Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Gyűjtőköri és Tankönyvkezelési Szabályzatát az 

írásos előterjesztés szerint a szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadja, és tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Szabó Miklós iskolaigazgató 
 
 

7.) Iskolatej-programban való részvétel a 2011/2012-es tanévben 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
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Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere Az írásos előterjesztést a képviselők kézhez kapták, mely 
szerint a 2011/2012-es tanévben is szeretnénk folytatni az iskolatej biztosítását. 
Jó lenne mellé még egy kiflit, vagy pogácsát adni a gyerekeknek, azonban valószínűleg ezt nem tudja felvállalni egyik 
önkormányzat sem, tekintettel az anyagi helyzetünkre. 
 
Müller Sándor képviselő Kiszámoltátok-e már, hogy pontosan milyen költsége lenne fejenként egy kiflinek? 
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere Nem, erre még nem tértünk ki, azonban tudni kell, hogy a kifli  
ára közel a tej árának duplája lenne, és ara nem kapunk támogatást. Esetleg majd évközben vissza lehet térni a 
kérdésre. 
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
78 /2011.(VIII.16.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
117 /2011.(VIII.16.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
109 /2011.(VIII.16.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
51 /2011.(VIII.16.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei úgy határoztak, hogy a 
Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett iskolatej-programban a 2011/2012-es tanévben is részt vesznek. A 

képviselő-testületek tanulói létszám alapján vállalják a pályázathoz szükséges önrész biztosítását. 
A képviselő-testületek felkérik Kisbajcs község polgármesterét, hogy a szállítási szerződést a SOLE-MIZO Zrt.-vel 

(6728 Szeged, Budapesti u. 6.) kösse meg. 
Határidő: folyamatos 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

8.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
 

A) Döntés Taninform csomag felhasználási jog igénybevételéről 
Előadó: Szabó Miklós iskolaigazgató, Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 

 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató elmondja, hogy ez a program az iskolai adminisztrációt könnyítené meg, valójában 
azonban nincs rá szükség. 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző Lényegében ez a KIR-rel párhuzamosan vezetett nyilvántartás lenne?  
 
Szabó Miklós iskolaigazgató Tulajdonképpen igen. 
 
Müller Sándor képviselő Ez a szülők részéről is hozzáférhető lenne? 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató Igen, de az a személyes véleményem, hogy az általános iskolában a szülők vegyék a 
fáradságot arra, hogy megkeressék a nevelőket, és személyesen beszéljék meg a problémákat 
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Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 79/2011.(VIII.16.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
118 /2011.(VIII.16.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
110 /2011.(VIII.16.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
52 /2011.(VIII.16.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei úgy határoztak, hogy 
2011/2012-es tanévben a Taninform iskolai adminisztrációs szoftvert nem kívánja igénybe venni. 

 Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
 

B) Iskolabusz indítása Győrből bejáró tanulók részére 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők kézhez 
kapták. Meglehetősen kevés a környéken az olyan fuvarozó, aki engedéllyel rendelkezik. A legkedvezőbb árajánlat egy 
vállalkozótól érkezett, aki 6ezer Ft + Áfa napidíjért vállalná a nyolc bácsai gyermek utaztatását. A szülők előzetes 
megkérdezése alapján úgy tűnik, az iskolabuszra csak reggelente lenne szükség, a szülőknek az lenne a 
legmegfelelőbb, ha a délutáni menetrend szerinti járattal mennének haza a tanulók, ehhez nekünk kellene 
biztosítanunk a buszbérleteket. Nyilatkoztattuk a szülőket a tanévkezdéssel kapcsolatban is, valószínűleg az első 
tanítási hetekben még nem lesz szükség a buszra, minden szülő saját maga hozza a gyermekét. 
 
Réti Csaba Vámosszabadi község polgármestere Minden gyerek megfelel az előírt testmagasságnak? 
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere A vállalkozó biztosítja a szükséges kiegészítőket is.  
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
80 /2011.(VIII.16.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
119/2011.(VIII.16.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
111 /2011.(VIII.16.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
53 /2011.(VIII.16.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei úgy 
határoztak, hogy a győri lakóhellyel rendelkező, a kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú 

Művészetoktatási Iskolába járó tanulók utazásához iskolabuszt biztosítanak. A feladat ellátásával 
6 000,- Ft + Áfa/nap szállítási díjért a RENÉ-BUSZ Személyszállító Kft.-t (9096 Nyalka, Rákóczi F. 

u. 3., adósz.: 22797830-2-08) bízza meg.  
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 Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei 
felhatalmazzák Kamocsai Sándort, Kisbajcs község polgármesterét, hogy a kiválasztott vállalkozóval a 

2011/2012-es tanévre vonatkozóan a szerződést megkösse. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
 

C) Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere elmondja, hogy a módosításra azért van szükség, mert 
szeptembertől lesz olyan SNI-s tanulója is az iskolának, aki normatíva szempontjából három gyermeknek számít, ezt 
a csoportot is, a jogszabály szövegének átemelésével, szerepeltetni kell az okiratban. A mellékletből az SNI-s 
gyerekekre és a beilleszkedési, tanulási zavarokkal küzdő gyerekekre vonatkozó szakasz bekerülne az alapító okiratba. 
Kéri, hogy a képviselők fogadják el a módosítást. 
 
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt 
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
81 /2011.(VIII.16.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
120 /2011.(VIII.16.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
112 /2011.(VIII.16.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
54 /2011.(VIII.16.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a Vörösmarty Mihály 
Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Alapító Okiratának módosítását az előterjesztés szerint elfogadták és 

tudomásul vették.  
A képviselő-testületek felkérik a kisbajcsi megbízott körjegyzőt, hogy az Alapító Okiratot foglalja egységes 

szerkezetbe. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző  
 
 

D) Együttműködési megállapodás Gönyű községgel 
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a jelenlevő önkormányzatokhoz hasonlóan Kisbajcsot is levélben 
kereste meg Gönyű község polgármestere azzal, hogy az általuk benyújtott KEOP pályázathoz együttműködési 
megállapodást kössön. Mivel a pályázat megvalósítása az iskolát is érinti, szeretné, ha a négy testület döntene ebben a 
kérdésben. Ismerteti az együttműködési megállapodást.  
Kéri, hogy a testületek hozzák meg döntésüket. 
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
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Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
82 /2011.(VIII.16.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
121 /2011.(VIII.16.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 113 /2011.(VIII.16.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
55 /2011.(VIII.16.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei, mint a kisbajcsi 
Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola fenntartói úgy határoztak, hogy a Gönyű Község 

Önkormányzata által KEOP program keretében benyújtásra kerülő, „ A fenntartható életmódot és az ehhez 
kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojektek” c. pályázati konstrukció megvalósítása érdekében 

Együttműködési Megállapodást kötnek Gönyű Község Önkormányzatával. 
Az együttműködés során Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzatai semminemű 

fizetési kötelezettséget nem vállalnak. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester  
 
 
 
E) Tájékoztató műszaki bejárásról 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a testületeket, hogy mai napon az iskola akadálymentesítéséhez 
kapcsolódó 1 éves műszaki bejárásra került sor. Kisebb javításokat kell végezni, az ajtók kilincseinek javítását, és a 
beszakadt ajtó cseréjét. Ezen felül egy frissítő festést is el tudtunk érni. 
 
Huszár Imre Nagybajcs község polgármestere Az érintésvédelmi, tűzvédelmi ellenőrzés meg történt-e? 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató A tűz- és munkavédelemmel kapcsolatos szabályzatok minden évben felülvizsgálatra 
kerülnek, érintésvédelem ellenőrzése két éve történt. Utána kell nézni, hogy meddig érvényes. 

 
A képviselő-testületek határozathozatal nélkül tudomásul vették a műszaki bejárásról szóló tájékoztatót. 

 
 

 
Napirendek után: 
 
Huszár Imre Nagybajcs község polgármestere pályázati lehetőségről tájékoztatja a testületeket, bio erőmű 
beindításával kapcsolatban. A Bácsai Agrár Zrt. vezetőjével lehetne tárgyalni a beruházásról, hígtrágya vagy zöldtrágya 
hasznosítás céljából. A megújuló energiából áramot, esetleg gázt lehetne kinyerni. Ezzel kapcsolatban jó lenne, ha 
együtt működne a négy testület. A részletes számításokat még el kell végezni, ha pontos adatok is rendelkezésre 
állnak, akkor erről a négy testületet tájékoztatják. Véleménye szerint mindenképpen támogatni kellene egy ilyen 
beruházást, hiszen a legnagyobb energia-felhasználó az iskola. 
 
Oross Imre képviselő: Szeretném tudni, hol tart az iskolai karbantartó nyugdíjba vonulása? 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató: Mai napon hozta a papírjait, 2011. december 31. napján már nyugdíjas szeretne lenni. 
A felmentési idő az ő esetében öt hónap, ebből 2,5 hónapra fel kell menteni, azonban így október hónaptól valakivel 
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meg kell oldani ezt a feladatot, amely többlet költséggel jár. A költségvetésben erre nem került többlet pénz 
betervezésre.  
 
Kamocsai Sándor polgármester Szeretném az állást 8 órásra meghirdetni. 
 
Huszár Imre Nagybajcs község polgármestere: A nagybajcsi testület javasolja, hogy kezdetben 6 órásra hirdessük 
meg az állást, és majd esetleg emeljük meg 8 órára. 
 
Müller Sándor képviselő: Szerintem meg kellene bízni a polgármestereket a részletek, követelmények kidolgozására, 
ezt követően az iskolaigazgatót az állás meghirdetésére.  
 
A képviselő-testületek határozathozatal nélkül egyetértettek abban, hogy az iskolai karbantartói állás betöltésével 
kapcsolatos feladatok elvégzésével a négy település polgármestereit, valamint az iskolaigazgatót bízzák meg.  
 

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                                          Kiss Tamás 
Vámosszabadi község polgármestere                   Vének község polgármestere 

 
 
 

     Kapitányné Babos Irén                       Dr. Szabó Eszter 
              Nagybajcs község jegyzője           Vámosszabadi község jegyzője 

 
 
 

Tóthné Ács Ildikó 
      Kisbajcs és Vének községek mb. körjegyzője 


