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  JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
 
Készült: Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 
2013. július 30-án (kedd) 18,00 órai kezdettel tartott együttes ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak:  
 
KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL:  
Kamocsai Sándor polgármester 
Áder László, Tolnai Ferencné képviselők, 
Igazoltan távol van: Christmann-né Horváth Klára alpolgármester, Császárné Kovács Erzsébet külső 
alpolgármester, Győri Csaba képviselő 
                                    
NAGYBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL: 
Huszár Imre polgármester  
Csordás S. Tibor alpolgármester, Bartalos Bálint, Oross Imre képviselők  
Igazoltan távol van: Jászné Petrovicz Márta képviselő 
 
VÁMOSSZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL: 
Réti Csaba polgármester  
Alasztics Ervin, Müller Sándor, Vámosi Elek Balázs képviselők  
Igazoltan távol van: Kukorelli Norbert alpolgármester, Horváth Anita, Méri Attila képviselők 
 
VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL: 
Kiss Tamás polgármester      
Forrás József, Nagy Lóránt képviselők 
Igazoltan távol van: Bazsó Zsolt, Ladocsi József képviselő 
 
Jelen vannak továbbá:   Szalainé Szentmihályi Andrea védőnő 

Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 
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 megjelenteket.  
Megállapítja, hogy a négy képviselő-testület határozatképes, mert Kisbajcs képviselő-testületének öt tagja közül 
3 fő jelen van, 2 fő igazoltan távol, Nagybajcs képviselő-testületének öt tagja közül 4 fő jelen van, 1 fő 
igazoltan távol, Vámosszabadi képviselő-testületének hét tagja közül 4 fő jelen van, 3 fő igazoltan távol, Vének 
képviselő-testületének öt tagja közül 3 fő jelen van, 2 fő igazoltan távol.  
 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a napirendet a meghívóban foglaltak szerint, és kéri, hogy a 
napirendi pontokat a képviselők fogadják el. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 3 fő 
Nagybajcs Községi Önkormányzat részéről: 4 fő 
Vámosszabadi Községi Önkormányzat részéről: 4 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 3 fő 
 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
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Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

97/2013.(VII.30.) határozata 
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

107/2013.(VII.30.) határozata 
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

134/2013.(VII.30.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

86/2013.(VII.30.) határozata 
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének községek Önkormányzatai Képviselő-testületei a 2013. július 30-i 

együttes ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozzák meg: 

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

2.)  Közoktatási társulási megállapodás felülvizsgálata Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

3.)  Feladat-ellátási szerződés közoktatási intézménnyel kapcsolatos feladatok együttes ellátására Előadó: 
Kamocsai Sándor polgármester 

4.)  Területi védőnői feladatok ellátására létrejött társulási megállapodás felülvizsgálata Előadó: 
Kamocsai Sándor polgármester 

5.)  Feladat-ellátási szerződés területi védőnői szolgálat ellátására Előadó: Kamocsai Sándor 
polgármester 

6.)  Egyéb, döntést igénylő ügyek Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

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

  
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a legutóbbi együttes ülés óta lejárt végrehajtási határidejű 
határozatok: elfogadták a testületek a közös fenntartású intézmények zárszámadását, a közoktatási társulási 
megállapodás felülvizsgálatára május 20-ig nyújthattak be javaslatokat a képviselők, Vámosszabadi önkormányzata 
ezzel kapcsolatban tájékoztatott bennünket az álláspontjáról, de konkrét tervezet egyik képviselő-testület részéről 
sem érkezett. A közös fenntartású intézmények 2014.évi koncepciója elnapolásra került október 31-ig, valamint 
döntöttek a testületek az iskolai diétás étkeztetés térítési díjának módosításáról, melyet Kisbajcs önkormányzata 
beépített a térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletébe. 
Kamocsai Sándor polgármester kéri, hogy a képviselők a két ülés között történtekről szóló szóbeli tájékoztatást 
fogadják el. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 3 fő 
Nagybajcs Községi Önkormányzat részéről: 4 fő 
Vámosszabadi Községi Önkormányzat részéről: 4 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 3 fő 
 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
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Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
98/2013.(VII.30.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
108/2013.(VII.30.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
135/2013.(VII.30.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
87/2013.(VII.30.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének községek Képviselő-testületei az együttes ülésen hozott 
határozataik / Kisbajcs 45,46,47,48,49/(IV.29.) 

Nagybajcs 64,65,66,67,68/(IV.29.) 
Vámosszabadi 83,84,85,86,87/(IV.29.) 

Vének 49,50,51,52,53/(IV.29.)/ 
végrehajtásáról szóló szóbeli tájékoztatót elfogadják, és tudomásul veszik. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

2.) Közoktatási társulási megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester összefoglalja az írásos előterjesztést. Kéri, hogy a képviselők tegyék fel 
kérdéseiket. 
 
Réti Csaba polgármester: Az előterjesztésben néven van nevezve a lényeg, mégpedig az, hogy a társulás 
megszüntetésére, valamint feladat-ellátási szerződés megkötésére kerül sor. A mi részünkről különösebb 
észrevétel nincs. 
 
Áder László képviselő: A társulás megszüntetése érinti-e a tulajdoni viszonyokat? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: A tulajdoni hányadok változatlanok, ezt a feladat-ellátási szerződés rögzíti is, 
amely a következő napirendi pontban kerül tárgyalásra. 
Kamocsai Sándor polgármester az előterjesztés szerinti 1. határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek 
elé. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 3 fő 
Nagybajcs Községi Önkormányzat részéről: 4 fő 
Vámosszabadi Községi Önkormányzat részéről: 4 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 3 fő 
 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
99/2013.(VII.30.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 109/2013.(VII.30.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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136/2013.(VII.30.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

88/2013.(VII.30.) határozata 
1. Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének községek önkormányzatai képviselő-testületei a csatolt 

tervezet szerint elhatározzák a kötelező közoktatási és alapfokú művészetoktatási feladatok társulás útján 
történő megvalósítására létrehozott társulás közös megegyezéssel történő megszüntetését. 
2. A Képviselő-testületek felhatalmazzák a polgármestereket a megállapodás megszüntetésének 

aláírására. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testületek 
 
 

3.) Feladat-ellátási szerződés közoktatási intézménnyel kapcsolatos feladatok együttes ellátására  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester: Az előterjesztéshez van-e valakinek kérdése? 
 
Réti Csaba polgármester: Vámosszabadi módosító javaslattal él, mégpedig a költségvetési gazdálkodáshoz 
kapcsolódóan, javasoljuk, hogy a hozzájárulás mértéke a tervezetben szereplő költségvetés 1,53%-a helyett havi 
fix összeg legyen. Hiszen ha a jövőben egy nagyobb összegű beruházásra, fejlesztésre kerül sor, az jelentősen 
megemelné a hozzájárulások összegét, ezt szeretnénk elkerülni. Továbbá kérjük, hogy a szerződés 17. pontja ne 
határozatlan, hanem határozott időre legyen meghatározva, és minden évben kerüljön sor a felülvizsgálatra. vagy a 
másik verzió lenne meghagyni külön bármelyik képviselő-testület számára az önálló felmondás 
kezdeményezésének lehetőségét, felmondása ne legyen a testületek minősített többségéhez kötve, ehelyett 
bármelyik fél kezdeményezhesse a szerződés felmondását december 31. napjával. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő: A minősített többség bebetonozza a rendszer működését, ez senkinek sem jó 
igazán. Lehessen a szerződést év végével felmondani, és előtte hat hónappal jelezze a képviselő-testület ezt a 
szándékát. Így nem állandó felülvizsgálat, hanem inkább folytonosság lenne a rendszerben, ha valamelyik testület 
változtatni akar a szerződésen, vagy ki akar lépni, megtehesse december 31-ével, de jelezze azt fél évvel előbb. 
 
Huszár Imre polgármester: Javaslom, hogy a tervezet a 8. pontjába kerüljön bele az, hogy az eszközök 
beszerzéséhez a polgármesterek előzetes egyeztetése szükséges. 
 
Áder László képviselő: Akkor viszont meg kell határozni egy értékhatárt is. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Javaslom, hogy legyen 50 ezer forint az értékhatár, ennél magasabb értékű 
eszköz beszerzésénél a polgármesterek előzetes egyeztetése szükséges. 
 
Huszár Imre polgármester: Egyetértek. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő: A vagyonbiztosítás nem szerepel a KLIK-kel kötött vagyonkezelői 
szerződésünkben? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Sajnos, nem hagyta jóvá a KLIK, hiába próbáltuk bevenni a szerződésbe, ez 
továbbra is a tulajdonosok kötelezettsége. 
 
Áder László képviselő: Mi a gond az 1,53% hozzájárulással? 
Müller Sándor képviselő: Ha nagyobb összegű beruházás történik az intézménynél, például egy pályázat 
kapcsán, megfizethetetlenné válik az önkormányzatok számára az 1,53%. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Havi fix összeg legyen? 
 
Huszár Imre polgármester: Azt javaslom, legyen működési kiadáshoz kapcsolódó: a dologi és személyi 
kiadások összegének 1,53%-át fizessék meg az önkormányzatok ezen a címen. 
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Kamocsai Sándor polgármester: Melyek legyenek a felmondás feltételei? 
 
Réti Csaba polgármester: Azt javasoljuk, hogy a felmondást megelőzően hat hónappal jelzési kötelezettsége 
legyen a tagoknak, és december 31. napjával lehessen felmondani a szerződést. A 17. pontban így maradna a 
határozatlan idejű szerződés. 
 
Müller Sándor képviselő: A 15. pontból vegyük ki a felmondást, és tegyük egy új mondatba azzal a feltétellel, 
hogy év végével lehet felmondani, és előtte hat hónappal jelezni ezt a szándékot. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: A 27-28 győri tanuló étkeztetését egyedül nem tudja Kisbajcs önkormányzata 
felvállalni, megoldást kellene keresni. Jó lenne kompromisszumot kötnünk ebben a kérdésben, úgy, hogy a 
Kisbajcsra járó tanulói arányában felvállalná minden önkormányzat a győri gyerekek étkeztetését. 
 
Huszár Imre polgármester: Konkrétan ez mennyibe kerül? 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző: A pontos költségekről csak év végén tudunk tájékoztatást adni, amikor 
már tudjuk, hogy egyes gyerekek kimondottan hány étkeztetési napot vett igénybe. A 2013. évi költségvetés is így 
lett elfogadva, az akkori, itt étkező gyerekek létszámának arányában osztottuk fel tavasszal is a győri gyerekek 
költségeit. 17 fő győri gyerek étkezett az elmúlt tanévben Kisbajcson, az ő költségeiket az egyes községekből járó 
tanulók létszámának arányában osztottuk fel. Így került megállapításra Kisbajcs számára 257ezer, Nagybajcs 
számára 181ezer, Vámosszabadi számára 114ezer, és Vének számára 38ezer forint összegű hozzájárulás. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Ez éves költségvetésben került elfogadásra, nem csak a 2012/2013-as tanévre. 
 
Müller Sándor képviselő: Tudjuk, hogy mennyi lesz a győri étkező gyereklétszám? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Ez csak augusztus végén dől el, amikor a szülők jelzik az iskolában, hogy 
kérnek-e étkeztetést, és milyet.  
 
Oross Imre képviselő: Kisbajcs is pályázott a gyermekétkeztetés kiegészítő támogatásra? 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző: Igen, az állami normatíva, a térítési díj és a tényleges étkeztetési költség 
különbözetének 25%-át tudtuk igényelni támogatásként, mivel a település iparűzési adóerő-képességéhez kötött a 
támogatás. Amikor elkészül a beszámoló, akkor látjuk, hogy mennyivel csökken az önkormányzatok 
hozzájárulása, mekkora lett a normatíva, térítési díj, és a tényleges költség közötti különbség.  
 
Réti Csaba polgármester: Vámosszabadi a június 30-ig érvényes társulási megállapodást lezártnak tekinti, a 
következő tanévben a győri gyerekek étkeztetéséhez már nem szándékozunk hozzájárulni, kérjük erről a szülőket 
is tájékoztatni, illetve a kiadások növekedésére hivatkozva kérjük eltörölni a hozzájárulást. 
 
Huszár Imre polgármester: Vámosszabadinak nem áll módjában megfizetni? 
 
Réti Csaba polgármester: Nem erről, hanem elvi kérdésről van szó. 
 
Áder László képviselő: Szerintem ezt a kérdést a jó gazda szemével kell nézni, hiszen ha a gyerekek 
elvándorolnak, a közös tulajdonú iskola előbb-utóbb elértéktelenedik. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő: Ebben van igazság, de amikor majd az önkormányzat működése kerül 
veszélybe, akkor nem engedhetjük meg magunknak ezt a hozzájárulást. 
 
Huszár Imre polgármester: Mi sem engedhetjük meg magunknak, de itt nem elvekről, hanem gyerekekről és 
tanárokról van szó, ezért meg kell találnunk a megoldást.  
 
Csordás S. Tibor alpolgármester: Számtalanszor leszünk még összekötve, ezt az árvíz és a menekülttábor ügye 
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is megmutatta. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Vámosszabadi egy rövid szünetben hajlandó-e változtatni az álláspontján? 
 
Réti Csaba polgármester: Köszönjük, nem kívánunk élni a lehetőséggel. 
 
Kamocsai Sándor polgármester összefoglalja az elhangzott módosításokat: 
A szerződés 8.) pontja az alábbi szöveggel egészül ki:  
„50.000,-Ft összeget meghaladó értékű eszköz beszerzéséhez a tulajdonos önkormányzatok polgármestereinek 
előzetes egyeztetése szükséges.” 
A szerződés 13.) pontjának 2. mondata helyébe a következő mondat lép: 
„A költségtérítés mértéke a közösen ellátott feladatok tárgy évi költségvetésében elfogadott működési kiadások 
eredeti előirányzatának 1,53%-a.” 
A szerződés 15.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„A Szerződés módosításához, a vagyonnal való rendelkezéshez a Felek mindegyikének minősített többségű 
döntése szükséges. A Szerződést bármelyik Fél jogosult felmondani az év utolsó napjával. A felmondásról szóló 
testületi döntést a Felekkel legkésőbb június 30-ig írásban közölni kell.”  
Sajnos Vámosszabadi önkormányzata a győri tanulók étkeztetéséhez nem kíván hozzájárulni. 
 
Kiss Tamás polgármester: Mi lesz a megoldás, hármunknak kell felvállalnunk a költségeket? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Igen, már amennyiben hajlandóak vagytok hozzájárulni, mert Kisbajcs ebben 
az évben kizárt, hogy egyedül meg tudja oldani ezt a kérdést. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek elé: 
1.Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének községek önkormányzatai képviselő-testületei az 
önkormányzatoknál maradó, közoktatási intézménnyel kapcsolatos feladatok együttes ellátására feladat-ellátási 
szerződést kívánnak kötni. 
2.A képviselő-testületek a közoktatási intézménnyel kapcsolatos feladatok együttes ellátására létrejött feladat-
ellátási szerződés tervezetét az előterjesztés szerint megismerték, és azt az alábbi módosításokkal együtt 
jóváhagyják: 
a) A szerződés 8.) pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
„50.000,-Ft összeget meghaladó értékű eszköz beszerzéséhez a tulajdonos önkormányzatok polgármestereinek 
előzetes egyeztetése szükséges.” 
b) A szerződés 13.) pontjának 2. mondata helyébe a következő mondat lép: 
„A költségtérítés mértéke a közösen ellátott feladatok tárgy évi költségvetésében elfogadott működési kiadások 
eredeti előirányzatának 1,53%-a.” 
c) A szerződés 15.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„A Szerződés módosításához, a vagyonnal való rendelkezéshez a Felek mindegyikének minősített többségű 
döntése szükséges. A Szerződést bármelyik Fél jogosult felmondani az év utolsó napjával. A felmondásról szóló 
testületi döntést a Felekkel legkésőbb június 30-ig írásban közölni kell.” 
3.Vámosszabadi Községi Önkormányzat a kisbajcsi iskolába járó győri tanulók étkeztetéséhez nem kíván 
hozzájárulni. 
4.A képviselő-testületek felhatalmazzák a polgármestereket a szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testületek 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 3 fő 
Nagybajcs Községi Önkormányzat részéről: 4 fő 
Vámosszabadi Községi Önkormányzat részéről: 4 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 3 fő 
 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
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Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
100/2013.(VII.30.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 110/2013.(VII.30.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
137/2013.(VII.30.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
89/2013.(VII.30.) határozata 

1. Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének községek önkormányzatai képviselő-testületei az 
önkormányzatoknál maradó, közoktatási intézménnyel kapcsolatos feladatok együttes ellátására 

feladat-ellátási szerződést kívánnak kötni. 
2. A képviselő-testületek a közoktatási intézménnyel kapcsolatos feladatok együttes ellátására létrejött 

feladat-ellátási szerződés tervezetét az előterjesztés szerint megismerték, és azt az alábbi 
módosításokkal együtt jóváhagyják: 

a) A szerződés 8.) pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
„50.000,-Ft összeget meghaladó értékű eszköz beszerzéséhez a tulajdonos önkormányzatok 

polgármestereinek előzetes egyeztetése szükséges.” 
b) A szerződés 13.) pontjának 2. mondata helyébe a következő mondat lép: 

„A költségtérítés mértéke a közösen ellátott feladatok tárgy évi költségvetésében elfogadott 
működési kiadások eredeti előirányzatának 1,53%-a.” 

c) A szerződés 15.) pontja helyébe az alábbiak szerint módosul: 
„A Szerződés módosításához, a vagyonnal való rendelkezéshez a Felek mindegyikének minősített 

többségű döntése szükséges. A Szerződést bármelyik Fél jogosult felmondani az év utolsó napjával. 
A felmondásról szóló testületi döntést a Felekkel legkésőbb június 30-ig írásban közölni kell.” 

3. Vámosszabadi Községi Önkormányzat a kisbajcsi iskolába járó győri tanulók étkeztetéséhez nem 
kíván hozzájárulni. 

4. A képviselő-testületek felhatalmazzák a polgármestereket a szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testületek 
 

 

4.) Területi védőnői feladatok ellátására létrejött társulási megállapodás felülvizsgálata  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester ismerteti az előterjesztés 1. határozati javaslatát. Megkérdi a védőnőt, kíván-
e hozzászólni a napirendi ponthoz. 
 
Szalainé Szentmihályi Andrea védőnő nem kíván hozzáfűzni a napirendi ponthoz. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az előterjesztés szerinti 1. határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek 
elé. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 3 fő 
Nagybajcs Községi Önkormányzat részéről: 4 fő 
Vámosszabadi Községi Önkormányzat részéről: 4 fő 
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Vének Község Önkormányzata részéről: 3 fő 
 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
101/2013.(VII.30.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
111/2013.(VII.30.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
138/2013.(VII.30.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
90/2013.(VII.30.) határozata 

1. Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének községek önkormányzatai képviselő-testületei a csatolt 
tervezet szerint elhatározzák a területi védőnői feladatok ellátására létrehozott társulás közös 

megegyezéssel történő megszüntetését. 
2. A Képviselő-testületek felhatalmazzák a polgármestert a megállapodás megszüntetésének aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testületek 

 
 
 

5.) Feladat-ellátási szerződés területi védőnői szolgálat ellátására 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti az előterjesztésben szereplő 2. határozati javaslatot. Megkérdi a 
védőnőt, kíván-e hozzászólni? 
 
Szalainé Szentmihályi Andrea védőnő nem kíván hozzáfűzni a napirendi ponthoz. 
 
Réti Csaba polgármester: Ebben az esetben is az a kérésünk, hogy az 1,53% ne a teljes költségek, hanem a 
működési kiadások arányában legyen megállapítva. 

 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek elé. 
1.Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének községek önkormányzatai képviselő-testületei az önkormányzatok 
által kötelezően nyújtandó területi védőnői feladatok ellátására feladat-ellátási szerződést kívánnak kötni. 
2.A képviselő-testületek a területi védőnői feladatok ellátására a feladat-ellátási szerződés tervezetét az 
előterjesztés szerint megismerték, és azt az alábbi módosítással együtt jóváhagyják: 
A szerződés 11.) pontjának 2. mondata helyébe a következő mondat lép: 
„A költségtérítés mértéke a közösen ellátott feladatok tárgy évi költségvetésében elfogadott működési kiadások 
eredeti előirányzatának 1,53%-a.” 
3.A képviselő-testületek felhatalmazzák a polgármestereket a szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testületek 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 3 fő 
Nagybajcs Községi Önkormányzat részéről: 4 fő 
Vámosszabadi Községi Önkormányzat részéről: 4 fő 
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Vének Község Önkormányzata részéről: 3 fő 
 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
102/2013.(VII.30.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
112/2013.(VII.30.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
139/2013.(VII.30.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
91/2013.(VII.30.) határozata 

1. Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének községek önkormányzatai képviselő-testületei az 
önkormányzatok által kötelezően nyújtandó területi védőnői feladatok ellátására feladat-ellátási 

szerződést kívánnak kötni. 
2. A képviselő-testületek a területi védőnői feladatok ellátására a feladat-ellátási szerződés tervezetét az 

előterjesztés szerint megismerték, és azt az alábbi módosításaal együtt jóváhagyják: 
A szerződés 11.) pontjának 2. mondata helyébe a következő mondat lép: 

„A költségtérítés mértéke a közösen ellátott feladatok tárgy évi költségvetésében elfogadott 
működési kiadások eredeti előirányzatának 1,53%-a.” 

3. A képviselő-testületek felhatalmazzák a polgármestereket a szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testületek 
 
 

6.) Egyéb, döntést igénylő ügyek 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületeket arról, hogy amint az mindenki előtt 
ismeretes, a KLIK nem járul hozzá a győri tanulók utaztatásához, ezért az iskolaigazgatóval együtt felkereste a 
választókerület országgyűlési képviselőjét, a Kisalföld Volán Zrt. Igazgatóját, és Győr város jegyzőjét, aki 
megküldte az ügyben állásfoglalását. Ismerteti a jegyző levelét egy Kisbajcsra induló reggeli helyi járat 
lehetőségéről. Az iskolaigazgató a jövő héten átveheti a szerződés-tervezetet. Bízunk benne, hogy számunkra is 
elfogadható árat állapít meg a Volán, és ezáltal csökkennek a kiadásaink, főként, hogy Vámosszabadi sem járul 
hozzá a győri gyerekek utaztatáshoz.  
 
Müller Sándor képviselő: A szülők elfogadták a menetrendszerinti járatot? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Igen, elfogadhatónak tartják a buszjáratot. 

 
A képviselő-testületek határozathozatal nélkül tudomásul vették a tájékoztatást. 

 
 
 
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 

 
 
 

Réti Csaba                                        Kiss Tamás 
Vámosszabadi község polgármestere                   Vének község polgármestere 

 
 
 

 Tóthné Ács Ildikó 
Kisbajcs-Nagybajcs-Vének községek 

helyettes jegyzője 


