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JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
 
Készült: 2013. február 7-én (csütörtök) 18,00 órai kezdettel tartott Kisbajcs, Nagybajcs, 
Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-
testületi ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak:  
 
KISBAJCS Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:  
Kamocsai Sándor polgármester 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester,  
Áder László, Győri Csaba, Tolnai Ferencné képviselők, 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
Igazoltan távol van:  Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 
 
NAGYBAJCS Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Huszár Imre polgármester  
Jászné Petrovicz Márta, Oross Imre képviselők,  
Kapitányné Babos Irén aljegyző 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
Igazoltan távol van: Csordás S. Tibor képviselők 
Távol van: Oross Frigyes képviselő 
 
VÁMOSSZABADI Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Kukorelli Norbert alpolgármester 
Alasztics Ervin, Horváth Anita, Méri Attila képviselők  
dr. Torma Viktória jegyző 
Igazoltan távol van: Réti Csaba polgármester, Müller Sándor, Vámosi Elek Balázs képviselők,  
 
VÉNEK Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Kiss Tamás polgármester      
Bazsó Zsolt alpolgármester,  
Ladocsi József, Nagy Lóránt képviselők 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
Igazoltan távol van: Forrás József képviselő 
 
Jelen vannak továbbá:   Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyv-vezető 
meghívottként:   Hargitai Istvánné igazgató helyettes 

Szabó Miklós igazgató 
Dr. Nágel József háziorvos 
Szalainé Szentmihályi Andrea védőnő 
Tóth István kormánymegbízott munkatársa 

 
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.  
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Megállapítja, hogy a négy képviselő-testület határozatképes, mert Kisbajcs képviselő-testületének öt 
tagja közül 5 fő jelen van, Nagybajcs képviselő-testülete öt tagja közül 3 fő jelen van, 1 fő igazoltan, 1 
fő indokolatlanul távol, Vámosszabadi képviselő-testületének hét tagja közül 4 fő jelen van, 3 fő 
igazoltan távol, Vének képviselő-testületének öt tagja közül 4 fő jelen van, 1 fő igazoltan távol 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. 
 
Tóth István kormánymegbízott munkatársa köszönti a jelenlévőket, és tájékoztatást ad a járások 
kialakításáról, a közös hivatalok megalakulásával kapcsolatos feladatokról és eredményekről.  
 

1.) Beszámoló a két ülés között történtekről 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületeket arról, hogy a testületek által 
elfogadott, az iskola fenntartásáról és működtetéséről szóló megállapodás aláírásra került december 12-
én a tankerületben.  
Kéri, hogy a beszámolót a testületek fogadják el.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
Nagybajcs Község Önkormányzata részéről: 3 fő 
Vámosszabadi Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag és  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
 

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

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2013.(II.07.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2013.(II.07.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
62/2013.(II.07.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2013.(II.07.) határozata 

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

/Kisbajcs: 125 /2012.(XII.11.) 
Nagybajcs: 181 /2012.(XII.11.) 

Vámosszabadi: 146/2012.(XII.11.) 
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Vének: 116 /2012.(XII.11.)/ 
végrehajtásáról szóló szóbeli tájékoztatást tudomásul veszik, és elfogadják. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
 

2.) Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2013. évi 
költségvetése 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy minden testületi tag megkapta az írásos előterjesztést. 
Megkérdi, hogy az iskolaigazgató úr kíván-e kiegészítést tenni a tervezethez? 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató: Igen, annyit fűznék hozzá a tervezethez, a mai nap értesültem arról, 
hogy a Vámosszabadi alsós tanulók bérletét felvállalja a KIK, tehát ezt a 250ezer forintos tételt ki lehet 
venni a költségvetési tervezetből. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy továbbra is az önkormányzatok feladata az iskolai 
étkeztetés és utaztatás, az ehhez kapcsolódó kiadásokat és bevételeket be kell tervezniük a közös 
intézményi és a saját költségvetésbe. A jelenlegi szabályozás szerint azon községnek kell ellátni ezt a 
feladatot, amelynek a területén az iskola működik, azonban Kisbajcs egyedül ezt nem tudja felvállalni, 
ezért kéri, hogy a volt fenntartó települések közösen biztosítsák ezen feladat költségeit. Mivel már az 
iskolai ételkiosztást már nem láthatják el a KIK alkalmazottai, erre a feladatra 1 fő alkalmazása is 
bekerült a költségvetési tervezetbe. Számításaink szerint 6 órás alkalmazott foglalkoztatására van 
szükség, mert ki kell osztani a tízórait, az ebédet és az uzsonnát is. 
Emlékezteti a képviselő-testületeket arra, hogy az elmúlt tíz évben kampány indult az iskola létszámának 
növelésére, mivel az iskola nem volt megfelelően kihasznált. A kezdeményezés sikeres volt, sikerült ide 
csábítani a győri gyerekeket is. Elmondhatjuk, hogy az iskola nagyon jól teljesít, büszkék lehetünk rá. Ez 
is mutatja, hogy nem alaptalanul fordítottunk az elmúlt években sokat erre az iskolára, reméljük, hogy az 
állam is jó gazdája lesz az iskolának. Győr peremkerületeiről 15-6 fő gyermek jár ki Kisbajcsra, mivel 
azonban az utaztatásról nem tudtunk megegyezésre jutni a Volánnal, ezért vállalkozó végzi a napi 
egyszeri utaztatást.  
 
Kukorelli Norbert alpolgármester: Vámosszabadi nem tudja elfogadni ezt a tervezetet, csak 
kimondottan a vámosszabadi tagiskolába járó tanulók étkeztetését tudjuk felvállalni.  
 
Tóth István: Nem értem a kijelentést, hiszen Vámosszabadi a megye első 10 települése között van. 
 
Méri Attila képviselő: Vámosszabadiról a kisbajcsi iskolába mindössze 41 fő jár, a tagiskolába 31 fő, 
Győrbe pedig közel 120 gyermek. A Győrbe járó gyermekek szülei már többször szóvá tették, hogy 
miért csak a Kisbajcsra járó tanulókat támogatjuk, meg kellene indokolnunk a falu előtt. Mivel a Győrbe 
járó tanulók után sem fizetünk, ezért a Kisbajcsra iskolába járók után sem kívánunk fizetni. 
 
Tóth István elmondja, hogy példaként Mosonmagyaróvárt tudná hozni, ahol hasonló helyzet alakult ki. 
A környékbeli településekről a gyerekek jó része jár be iskolába Mosonmagyaróvárra, arra senki nem 
fizet semmit, de járnak gyerekek más falvakban is, és ott megfizetik egymás számára a költségeket, és 
utána elszámolnak. A Győrbe bejáró tanulók szinte csepp a tengerben a város költségvetésében. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: A közös hivatal egyeztetésekor nem ez hangzott el, akkor 
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Vámosszabadi azzal érvelt, hogy gazdaságilag a legerősebb a négy falu közül, nála jelentkezik a legtöbb 
bevétel. 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató: Annak a szülőnek, aki győri iskolába viszi a gyermekét, nincs erkölcsi 
alapja számon kérni az önkormányzat támogatását. A vámosszabadi gyermekek számára kijelölt 
intézmény a kisbajcsi iskola, ehhez a felvételi körzethez tartoznak.  
 
Kiss Tamás polgármester: Azt nem tudom, miként lehetne megmagyarázni a falunak, hogy mire költi 
a pénzét, de most a gyerekekről van szó, róluk beszélünk. 
 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester: Egyetértek abban, hogy most nem a képviselőkről és 
a közös hivatalról, vélt sérelmekről van szó, hanem a gyerekekről. 
 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti, hogy az önkormányzati társulások nem szűntek meg, a négy 
településnek az iskolára vonatkozólag él a megállapodása.  
 
Huszár Imre polgármester: Javaslom, nézzük meg, hogy a ténylegesen étkező tanulók szempontjából 
hogyan alakul a hozzájárulás összege. 
 
Jászné Petrovicz Márta képviselő: Kigyűjtöttem, a kisbajcsi iskolában 80 étkező gyermek van, ebből 
13 a vámosszabadi gyerek, Kisbajcsról 27, Nagybajcsról 19, Vénekről 5 tanuló étkezik az iskolában. 
 
Horváth Anita képviselő: Miért kerül többe a Kisbajcsra járó 13 gyerek étkeztetése, mit a tagiskolába 
járó 31 tanulóé? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Azért, mert a társulási megállapodás szerint tanulói létszám alapján 
kell felosztani a költségeket. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Mivel a megállapodás még él, javaslom, hogy ez szerint fogadjuk el a 
költségvetést. 
 
Kapitányné Babos Irén Margit aljegyző: Az állami támogatást a kedvezményezett gyerekek kapják, 
lehetetlen ezt most kiszámolni, hogy kire, hány forint jut, melyik gyerek kapja a normatívát. A tényleges 
étkezők költségeit itt most nem lehet kiszámolni, mivel nem tudjuk pontosan, hogy ki a 
kedvezményesen étkező, ki a teljes fizetős. A társulási megállapodás szerint kell felosztani a költségeket. 
  
Kamocsai Sándor polgármester: A jelenlegi társulási megállapodás alapján került kiszámolásra a 
községek hozzájárulása. Mivel Kisbajcs a gesztor, kérném, hogy fogadják el a testületek az előterjesztett 
költségvetést, annál is inkább, mivel valamennyi önkormányzat költségvetése függ a közös intézmény 
költségvetésétől, amelyeket pedig el kellene fogadni rövid időn belül. 
 
Méri Attila képviselő: Szerintem le kellene venni a napirendről ezt a kérdést, és értelmezést kérni. Tény 
és való, hogy létezik egy megállapodás, ugyanakkor létezik egy jogszabály arról, hogy a területileg 
illetékes települési önkormányzatnak van kötelezettsége az étkeztetés és utaztatás terén. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Az is tény, hogy a jogszabályi megfogalmazás szerint a költségekhez 
hozzájárulás kérhető, de színvonalcsökkenés nem mutatkozhat a feladatellátásban. Amennyiben nincs 
hozzájárulás, a színvonal egyértelműen csökken. 
 
Huszár Imre polgármester: Szeretném megkérni a kormánymegbízott úr munkatársát, hogy az ügyben 
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sürgősséggel adjanak részünkre állásfoglalást. 
 
Tóth István elmondja, hogy a kormányhivatalban soron kívül fogják intézni a kérdést, hétfőre várható 
az állásfoglalás. Bár a tankerület és az állam átvette az iskola fenntartását és működtetését, azonban 
továbbra is a testületek felelőssége gondoskodni az iskola finanszírozásáról. Jelenleg létezik egy hatályos 
társulási megállapodás, amely összefogja a településeket. Figyelembe kell azonban venni, hogy a 
finanszírozás jelenleg jól működik, de amennyiben az önkormányzatok nem vállalnak felelősséget az 
intézményért, a szülők előbb-utóbb elviszik innen a gyerekeket, bizonyos osztálylétszám alatt pedig már 
kérdésessé válik az is, hogy működhet-e továbbra is az iskola. Hiszen az állam is oszt és szoroz, számol, 
cél az iskola fenntartása, de természetesen takarékossági szempontok is közrejátszanak. Azt viszont 
nehéz elfogadtatni, hogy esetleg itt helyben megszűnik az iskola a települések egyetértése hiányában, és 
nem hozhatják ide a szülők a gyerekeiket. Ehhez tapasztalatom szerint a szülők is ragaszkodnak, mert ha 
nincsen iskola, akkor nem látható az sem, mi lesz a falvak sorsa. Úgy gondolom, hogy a változásokat 
figyelembe kell vennie az önkormányzatoknak, és kompromisszumra kell jutniuk, hiszen meg kellene 
őrizni ezt az iskolát. Azt is lehet tenni, hogy nem mondják fel az önkormányzatok a szerződést, de ha 
ezek közül az egyik önkormányzat nem hajlandó a költségekhez hozzájárulni, akkor egy idő után 
ellehetetlenül a megállapodás magától is. Ekkora létszámmal feltétlenül érték ez az iskola, amelyet meg 
kell őrizni, és ez az Önök felelőssége, hogy ebben a formában fenntartsák, de ha ez az erő 
elforgácsolódik, akkor előbb-utóbb meg fog szűnni az iskola is, vagy csak az alsó tagozat marad életben. 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató: Ha jól értelmezem, akkor a vámosszabadi testület a tagiskolába járó 
vámosszabadi tanulók étkeztetését hajlandó fizetni, de a központi iskolába járókét nem. Ebben az 
esetben én mit tegyek, mondjam azt a vámosszabadi gyermeknek, hogy nem ehetsz, mert az 
önkormányzat nem támogatja? Mit szólnak ehhez a szülők, tudnak egyáltalán erről a szándékról? Mit 
fognak Önök mondani ezeknek a szülőknek? 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester: Az eddigi társulást már nem ismeri el az Államkincstár, és ahol 
működik az iskola, annak a településnek a feladata, hogy ellássa az étkeztetést. 
 
Kiss Tamás polgármester: Szerintem a társulásból elegánsan is ki lehet lépni, de ez a mostani 
semmiképpen sem etikus eljárás. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Véleményem szerint, ha ez a hozzáállás kikerül a köztudatba, a 
szülők nem fogják jó szemmel nézni. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Megfontolandónak tartom, amit Tóth úr mondott, hiszen ha az 
önkormányzatok nem akarják a hozzájárulást megoldani, lecsökken a gyereklétszám, ez oda vezethet, 
hogy a fenntartó előbb-utóbb úgy dönt, nem éri meg, és megszünteti az iskolát, megoldja a 
feladatellátást Győrben, ahol várhatóan lesz rá kapacitás. Ráadásul a döntés hosszú távon négy település 
gyermekeire és lakosaira hat ki, nem csak egy települést érint. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: El fogtok tudni majd számolni a választópolgárok felé, amikor 
számon kérik, mennyit költöttetek erre az iskolára, miért fordítottatok rá milliókat? 
 
Huszár Imre polgármester: Szerintem nem kell tovább ezen a kérdésen vitatkozni, hiszen nem jutunk 
egyről a kettőre, meg kell várni a kormányhivatal állásfoglalását, amelyet kérünk levélben közölni, hogy 
mindenki megismerje. 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató: Már közel 15 éve vagyok valamilyen szinten vezetője a kisbajcsi 
iskolának, ez idő alatt voltak könnyebb, voltak irtózatosan nehéz időszakok. Az utóbbi években 
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rengetegen dolgoztunk a pedagógusokkal azért, hogy a tanulói létszám növekedjen, hogy minőségi 
oktatás legyen az iskolában, hogy a mutatóink elérjék a jelenlegi szintet. És most úgy tűnik, ezzel a 
hozzáállással az utóbbi évek kemény munkája kárba vész. Most minden képviselőnek és 
polgármesternek felteszem a kérdést: szeretik Önök egyáltalán a gyerekeiket? Mert ha igen, akkor meg 
kell egyezni. Ha nehezen is, de meg kell egyezni, vagy máskülönben miért költöttek milliókat az iskola 
akadálymentesítésére, és egyebekre? Tessék ezen elgondolkozni. Egyébként úgy érzem, ennek a vitának 
két oldala van, nemcsak a hozzájárulás, hanem a presztízs is szerepet játszik a döntésben. Szerintem 
kompromisszumra kell jutni, a gyerekeket kellene szeretni, és nem a presztízst kellene hajkurászni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Megkérdem Vámosszabadit, van valami hajlandósága a 
kompromisszumra? 
 
Méri Attila képviselő: Mindig is volt kompromisszumkészség a testületben, ezért kérünk most egy 
állásfoglalást a kormányhivataltól, és majd a választ követően visszatérünk a kérdésre, most vegyük le a 
napirendről. 
 
A képviselő-testületek döntéshozatal nélkül megállapodtak abban, hogy az étkeztetési hozzájárulás kérdését leveszik a 
napirendről, egyúttal az ügyben állásfoglalást kérnek a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivataltól. 
 
Tóth István: Megnéztem ezt a  államkincstári „állásfoglalást”, az én olvasatomban ez arról szól, hogy a 
székhely település kérheti le a normatívát, de ez nem arra vonatkozik, hogy a települések a továbbiakban 
hogyan járulnak hozzá. Ez kimondottan csak az állami normatíva lehívását és elszámolását mondja ki. 
Ha szabad annyit javasolnom, természetesen nem belebeszélve az Önök ügyébe, mivel júniusban véget 
ér a tanév, javasolnám, hogy addig is vámosszabadi képviselő-testülete szavazza meg a tervezetet, és 
majd később kellene visszatérni arra, hogy mi legyen szeptembertől az új tanévben, addigra ki fog 
bontakozni az új szervezeti rendszer is.  
 
Kamocsai Sándor polgármester: A napirend másik része a tanulók utaztatásának kérdése, ebből 
kikerült a 250ezer forintos vámosszabadi alsós tanulók bérletének költsége, maradt a Győrből járó 
gyerekek 1600ezer forintos szállítási költsége. 
 
Méri Attila képviselő: Így Vámosszabadi hozzájárulása hogyan alakul? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Ha kivesszük az utaztatásból a bérleteket, akkor a vámosszabadi 
önkormányzat hozzájárulása 440 ezer forintra csökkenne. 
 
Tóth István: Javaslom a képviselő-testületeknek, hogy nyugodtan szavazzák meg ezt a költségvetési 
tervezetet, azzal a kitétellel, hogy a tanév végén újratárgyalják azt. Mivel a hozzájárulást havonkénti 
utalással teljesítik az önkormányzatok, ha letelik a tanév, elszámol a gesztor önkormányzat, és akkor 
ismét lehet dönteni, hogy mi történjen szeptembertől.  
 
Kukorelli Norbert alpolgármester: Úgy jöttünk ide, hogy ezt a költségvetési tervezetet nem 
szavazhatjuk meg.  
 
Bazsó Zsolt képviselő: Igaz, hogy mi vagyunk a legkisebb település, annyit fűznék hozzá, hogy 
szerintem Huszár úrnak igaza van, most nem kellene tovább foglalkozni ezzel, várjuk meg az 
állásfoglalást, viszont ha ez megérkezett, az a tiszteletteljes kérdésem, hogy az együttes ülés időpontját 
mielőbb fogadják el a testületek, mivel ahogy elhangzott, a mi költségvetésünket sem tudjuk addig 
elfogadni. 
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Méri Attila képviselő: Ki kellene dolgozni egy új tervezetet, aszerint, hogy június végéig mennyibe 
kerülne a gyermekek étkeztetése. 
 
 
A képviselő-testületek döntéshozatal nélkül megállapodtak abban, hogy a Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú 
Művészetoktatási Iskola 2013. évi költségvetése átdolgozásra és a Kormányhivatal állásfoglalása tükrében 
újratárgyalásra kerül. 
   
 
 

3.) Védőnői szolgálat 2013. évi költségvetése 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az írásos anyagot mindenki megkapta. A kérdés 
ebben az esetben egyszerűbb, mivel az OEP teljes mértékben finanszírozza a szolgálatot. Ismerteti a 
költségvetési főösszegeket. 
Megkérdi Szalainé Szentmihályi Andrea védőnőt, kívánja-e a tervezetet kiegészíteni? 
 
Szalainé Szentmihályi Andrea védőnő nem kíván a tervezethez hozzáfűzni.  
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselők elé: 
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a közös 
fenntartású védőnői szolgálat 2013. évi költségvetését az előterjesztés szerint megismerték, azt 
elfogadják, és tudomásul veszik. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
Nagybajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Vámosszabadi Község Önkormányzata részéről: 6 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag és  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2013.(II.07.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 21/2013.(II.07.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
63/2013.(II.07.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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18/2013.(II.07.) határozata 
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a közös 

fenntartású védőnői szolgálat 2013. évi költségvetését az előterjesztés szerint megismerték, azt 
elfogadják, és tudomásul veszik. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

4.) Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola vagyonkezelési 
szerződése 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester A szerződés tartalmazza a decemberben a KIK-kel megkötött 
megállapodás egyedi részleteit, a helyi sajátosságoknak megfelelően. Elmondja, hogy a kiküldött anyagot 
személyesen egyeztette a tankerületi igazgatóval, ez alapján még kisebb változtatásokra még szükség van. 
Ismerteti a vagyonkezelési szerződéstervezet egyes módosításait: helyrajzi szám, alapterület, futballpálya 
elfordítása, iskolakert kialakítása, iskolai könyvtár alapterülete, könyvtár tanórákon kívüli községi 
használata, önkormányzati közösségi rendezvények kiegészítése a Mikulás ünnepséggel, 5.b) pont 
törlése, lift ellenőrzésének és karbantartásának díja, közüzemi díjak fizetése mérőórák alapján, képviselő 
és kapcsolattartó személye, viták rendezésének módja. 
Arról kell döntést hozni, aláírhatom-e az önkormányzatok képviseletében a szerződést ebben a 
formában?  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselők elé: 
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a 
vagyonkezelési szerződést az előterjesztés és a szóbeli kiegészítés szerint jóváhagyják, és tudomásul 
veszik. 
A képviselő-testületek felhatalmazzák Kisbajcs község polgármesterét a szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
Nagybajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Vámosszabadi Község Önkormányzata részéről: 6 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag és  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2013.(II.07.) határozata 
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Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 22/2013.(II.07.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
64/2013.(II.07.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2013.(II.07.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a 
vagyonkezelési szerződést az előterjesztés és a szóbeli kiegészítés szerint jóváhagyják, és tudomásul veszik. 

A képviselő-testületek felhatalmazzák Kisbajcs község polgármesterét a szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

5.) Döntés iskolabusz szerződésről 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti, hogy a győri tanulók utaztatását az önkormányzatoknak kell 
megoldaniuk, hiszen ez az iskola nem a felvételi körzet szerinti intézménye a győri tanulóknak. Ez a tétel 
a költségvetési tervezetben is szerepel, és a tanév végéig mindenképpen meg kell oldani az utaztatást. 
 
Méri Attila képviselő: Az állam normatíva szintjén ebbe a költségbe nem tud beleszállni? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Nem, mert csak reggel, egyszeri útra jönnek a gyerekek, délután már 
a menetrendszerinti járattal, vagy a szülőkkel mennek haza. 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató: Egy évvel ezelőtt polgármester úrral kértük a Volántól, hogy a győri 
gyerekek utaztatását a segítségükkel oldjuk meg. Tárgyaltunk a Volán vezetőjével annak érdekében, hogy 
módosítsák a reggeli járat útvonalát, és a busz Bácsa felől közelítse meg Vámosszabadit, ne a 14-es út 
felől, így szedje össze a gyerekeket. A válasz az volt, hogy ez a buszjárat érinti a sárási üdülő telkeket, 
ahol le kell tenni néhány utast. Sajnos most sem értünk el eredményt ezzel kapcsolatban, ezért kérem a 
kormányhivatal és valamennyi képviselő segítségét abban, hogy valamiféle kompromisszumra 
juthassunk a Volánnal, és ez a reggeli járat a Bácsai úton jöjjön végig, így szedje össze a gyereket, erre 
már megvennék a szülők a bérleteket, így nem kerülne az önkormányzatoknak semmi költségébe. 
 
Kamocsai Sándor polgármester szavazásra bocsátja a szerződés megkötését. 
 
Vámosszabadi község önkormányzata képviselő-testülete egyhangúlag, 5 tartózkodással nem támogatja a 
szerződéstervezetet. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Eddig jó volt Vámosszabadinak a győri tanulók után járó normatíva, 
most már nem kellenek ezek gyermekek?  
 
Szabó Miklós iskolaigazgató: Mivel Vámosszabadi nem szavazta meg az utaztatást, mit mondjak 
holnap a győri szülőknek, mivel fog járni a gyermekük iskolába, kapnak-e segítséget az utaztatáshoz? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Azt a választ adjad a szülőknek, hogy három testület hozzájárul, 
Vámosszabadi nem. 
 
 



 11 

Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Szerintem itt is figyelembe kell venni azt, hogy júniusig mennyi lenne az 
utazási költség, szeptembertől pedig várhatóan a KIK vállalja fel ezt a feladatellátást. 
 
Huszár Imre polgármester: Szerintem nem kellene ebben sem dönteni, meg kell várni a 
kormányhivatal álláspontját. Az utaztatás kérdését pedig még megbeszéljük. 
 
Jelen napirendi pontnál döntés nem született, a képviselő-testületek a szerződés kérdését elnapolták az iskolai költségvetési 
tervezet ismételt tárgyalásának idejére. 
 
 

6.) Egyéb, döntést igénylő ügyek 
 

 
A) Kisbajcs 207/10 hrsz-ú ingatlan közművesítésével kapcsolatos kiadások 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester  

 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti az anyagot, melynek írásos előterjesztését a testületi tagok az 
ülés elején kézhez kaptak.  
Elmondja, hogy az iskola melletti ipari terület tervezett közművesítése már két éve húzódik, most végre 
kiválasztásra került a vízmű részéről is a kivitelező. Előzetes ajánlatok alapján kimutatásra kerültek az 
egyes feladatok elvégzése után a községek által fizetendő költségek. A költségeket tulajdoni hányad 
arányában osztottuk el a három tulajdonos, Kisbajcs, Vámosszabadi és Vének önkormányzatok között. 
A terület átadás-átvétel megtörtént. Mivel a költségekről a mai napon kaptunk tájékoztatást, a számok 
eddig előttünk sem voltak ismertek. 
 
Alasztics Ervin képviselő: Erről ma este dönteni kell? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Nem, ez csak egy tájékoztatás, hiszen nekünk is új ez a terv. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester: Nem ekkora összeggel számoltunk. 
 
Alasztics Ervin képviselő: Lehet azt tudni, hogy nagyvonalakban milyen bevétellel lehet számolni a 
telkek értékesítésénél?  
 
Kamocsai Sándor polgármester: Mivel kb. 1500 m2 nagyságú területekről van szó, várhatóan kb. 
4500-5000ezer forintért lehet eladni. Csendes ipari tevékenység végzése megengedett a szomszédos 
iskola és a halászati tsz miatt. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester: Van már érdeklődő? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy jelenleg egy komoly érdeklődő van. Az E.On szerint 
év végéig is elhúzódhat a munka. Ez csak egy tájékoztatás, nem kell most döntést hozni. 
 
Jelen napirendi pontnál a képviselő-testületek döntést nem hoztak. 
 
 

B) Csípő-szúnyog térkép elkészítése 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy a szúnyoggyérítés kérdésében, novemberben már sor került 
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egy előzetes tanácskozásra, melyre a jelen lévő önkormányzatok is hivatalosak voltak. A kérdés 
kiemelten fontos az itt élők életminősége és a turizmus szempontjából is. Ismerteti a programot, 
továbbá azt, hogy a terv elkészítése várhatóan mennyibe kerülne az egyes településeknek. 
 
dr. Torma Viktória helyettes jegyző: Nem értem, miért nem szerepel a tervbe bevont községek 
között Győrladamér, hiszen ha Győrzámolyon irtunk szúnyogot, Győrladaméron meg nem, az olyan, 
mintha Győrzámolyon sem irtottunk volna. Csak egy út választja el a két községet egymástól. 
 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy a szakértők ezt adták meg, de meg fogja keresni 
Győrladamért is ebben a kérdésben. 
 
dr. Torma Viktória helyettes jegyző: Ezen túlmenően még lenne a légi irtás is? 
 
Kiss Tamás polgármester: Igen, hiszen ez a költség egyenlőre csak a térkép elkészítését foglalná 
magában, és azért is lenne jó, ha valamennyi önkormányzat beépítené a költségvetésébe az ezzel járó 
kiadásokat, mivel együttműködve hatékonyabban meg lehetne oldani a szúnyoggyérítést. Az lenne jó, ha 
a program kidolgozása egységesen történne, ha valaki nem vesz benne részt, a többi sem lehet hatékony. 
 
Jelen napirendi pontnál a képviselő-testületek döntést nem hoztak. 
 
Kamocsai Sándor polgármester megköszöni a jelenlévőknek a részvételt, egyúttal kifejezi reményét 
a tekintetben, hogy a testületeknek mielőbb sikerül megállapodniuk a vitás kérdésekben. 
 
Huszár Imre polgármester: Kérem, hogy a három képviselő-testület még maradjon az 
ülésteremben. 
 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete távozik az ülésről. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Kamocsai Sándor            Huszár Imre 
Kisbajcs község polgármestere                   Nagybajcs község polgármestere 

 
 
 

Kukorelli Norbert                                        Kiss Tamás 
Vámosszabadi község alpolgármestere                   Vének község polgármestere 

 
 
 

        dr. Torma Viktória              Kapitányné Babos Irén                   
 Vámosszabadi község helyettes jegyzője Kisbajcs-Nagybajcs-Vének községek aljegyzője       
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Tóthné Ács Ildikó 

      Kisbajcs-Nagybajcs-Vének községek körjegyzője 

 
 
 

C) Döntés iskolabusz szerződésről 
Előadó: Huszár Imre polgármester 

 
Huszár Imre polgármester: Tekintettel a kérdés fontosságára, kizárólag azért, hogy a győri tanulók 
eljutása az iskolába ne lehetetlenüljön el egyik napról a másikra, javaslom, hogy a három testület 
vállalja fel az utaztatás költségeit Vámosszabadi helyett is. Remélhetőleg csak rövidebb átmeneti 
időszakról van szó, de legfeljebb a tanév végéig. 

 
Bazsó Zsolt képviselő: Egyetértek, szerintem ezt mindhárom önkormányzat fel tudja vállalni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Javaslom, hogy a Vámosszabadira eső költségek lakosságszám 
arányosan kerüljenek felosztásra a települések között. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselők elé: 
Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Képviselő-testületei annak érdekében, hogy a feladat ellátás 
folyamatos legyen, és ne maradjon ellátatlanul, úgy határoztak, hogy az iskolabusz szolgáltatásból 
származó költségek Vámosszabadira eső részét felvállalják, lakosságszám arányosan felosztva egymás 
közt mindaddig, míg Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szállítási 
költségekhez való hozzájárulást ismét vállalja, de legfeljebb a 2012/2013-as tanév végéig. 
A Képviselő-testületek felkérik a körjegyzőt, hogy a költségek felosztásáról készítsen tervet, és azt 
tájékoztatásul az önkormányzatok részére küldje meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
Nagybajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
 
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2013.(II.07.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2013.(II.07.) határozata 
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Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2013.(II.07.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Képviselő-testületei annak érdekében, hogy a feladat ellátás 
folyamatos legyen, és ne maradjon ellátatlanul, úgy határoztak, hogy az iskolabusz szolgáltatásból 

származó költségek Vámosszabadira eső részét felvállalják, lakosságszám arányosan felosztva egymás 
közt mindaddig, míg Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szállítási 

költségekhez való hozzájárulást ismét vállalja, de legfeljebb a 2012/2013-as tanév végéig. 
A Képviselő-testületek felkérik a körjegyzőt, hogy a költségek felosztásáról készítsen tervet, és azt 

tájékoztatásul az önkormányzatok részére küldje meg. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
 
 
 
. 

Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor, Kisbajcs község polgármestere, mint az ülést 
levezető, a nyílt együttes ülést bezárta. 

K.m.f. 
 
 
 

 
Kamocsai Sándor    Huszár Imre          Kiss Tamás 

Kisbajcs község polgármestere          Nagybajcs község polgármestere       Vének község polgármestere 
 
 
 
 
 

       Kapitányné Babos Irén     Tóthné Ács Ildikó 
       Kisbajcs-Nagybajcs-Vének községek    Kisbajcs-Nagybajcs-Vének községek  

aljegyzője                  körjegyzője 

 


