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  JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
Készült: 2012. november 21-én (szerdán) 17,00 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 
Áder László, Christmann-né Horváth Klára, Győri Csaba képviselők, 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
 
Igazoltan távol van: Tolnai Ferencné képviselő 

  Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 
 
NAGYBAJCS Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Huszár Imre polgármester  
Csordás S. Tibor, Jászné Petrovicz Márta, Oross Frigyes, Oross Imre képviselők,  
Kapitányné Babos Irén aljegyző 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
 
VÁMOSSZABADI Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Alasztics Ervin alpolgármester   
Horváth Anita, Kukorelli Norbert, Méri Attila, Müller Sándor, Vámosi Elek Balázs képviselők  
 
 
VÉNEK Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Kiss Tamás polgármester      
Bazsó Zsolt, Ladocsi József, Forrás József képviselők 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
Igazoltan távol van: Tolnai Károly képviselő 
 
Jelen vannak továbbá:   Tolnay Béláné gazdálkodási előadó-jegyzőkönyvvezető 

 Weisz Orsolya családgondozó 
 

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.  
Megállapítja, hogy a négy képviselő-testület határozatképes, mert Kisbajcs képviselő-testületének öt 
tagja közül 4 fő jelen van, egy fő igazoltan távol, Nagybajcs képviselő-testülete öt tagja közül 5 fő 
jelen van, Vámosszabadi képviselő-testületének hat tagja közül 6 fő jelen van, Vének képviselő-
testületének öt tagja közül 4 fő jelen van, egy fő igazoltan távol. 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 
napirendet tárgyalták: 



 3 

1.) Gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátása 2013. január 1-jétől 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester  

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy 2012. november 16-án tartott Győri TKT úgy 
döntött, hogy 2013. január 1. napjával megszünteti a társuláson belül működtetett gyermekjóléti 
szolgálatot. Mivel ez továbbra is kötelező feladat marad az önkormányzatok számára, dönteniük kell a 
testületeknek, hogy milyen módon, kivel fogják ellátni. Megkéri Weisz Orsolyát, a kistérségi szolgálat 
részérről a négy település családgondozóját, hogy mondjon néhány szót munkájáról. 
 
Weisz Orsolya családgondozó elmondja, hogy jelenleg a négy községben 700-740 fő a 18 év alattiak 
száma, közülük szerencsére kevesen vannak, akiket a gyermekjóléti szolgálatban gondozni kell. Ezt a 
kötelező feladatot 2013 januárjától is el kell látni. Tapasztalata szerint a községekben igénylik is a 
családok az ellátást. 
 
Kamocsai Sándor polgármester felkéri Nagybajcs község aljegyzőjét, hogy a testületi ülés előtt kiadott 
anyagot ismertesse. 
 
Kapitányné Babos Irén aljegyző ismerteti a kiadott anyagot, melyet most kaptak meg a képviselők. Az 
első tábla azt mutatja, hogy ha külön igénylik az önkormányzatok a 250-250 Ft-ot a gyermekjóléti 
szolgálatra, illetve családsegítésre, akkor sem tudja fenntartani egyik önkormányzat sem önállóan még az 
egyszemélyes szolgálatot sem.  
Ha három település hozná létre a gyermekjóléti szolgálatot, akkor már többlet normatívát igényelhetnek 
a társulásra, de még ez sem elegendő arra, hogy teljesen fedezze a költségeket a gyermekjóléti szolgálattal 
kapcsolatosan felmerülő kiadásokra. 
A négy község által létrehozandó társulás alapján viszont már csak a minimális összeggel kell 
hozzájárulniuk a településeknek, csak 105.000,- Ft-ot kell felosztani lakosságszám-arányosan. Pl. 
Kisbajcs a családsegítésre kap 214.500,- ezzel szemben ebből csak 25.000,- Ft-ot kell fizetnie a 
társuláshoz.  
 
Alasztics Ervin alpolgármester: Mindenképpen ebben a térségben gondolkodunk társulásban, 
azonban szeretnénk kifejezni azt az igényünket, hogy Vámosszabadi legyen a központ. Azon egyszerű 
oknál fogva, hogy több a gyermek, az infrastruktúrát is mi tudjuk biztosítani. 
 
Kamocsai Sándor polgármester 5 perc szünetet rendel el. 
 
Szünet után: 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó felhívja a figyelmet arra, hogy a kiadott anyag még nem számol 
azzal, hogy négyes társulás esetében, mivel a gyermeklétszám meghaladja a 700 főt, minimum 1,5 fő 
családgondozóval kell számolni. Így a költségek megnövekednek, a lakossági létszámra visszaosztva 
jóval magasabbak lennének a hozzájárulások is. Ekkor már 1.295.000,- Ft-ot kellene felosztani, ezért a 
hozzájárulások a következőképpen alakulnának: Kisbajcs 308.000,- Ft, Nagybajcs 341.000,- Ft 
Vámosszabadi 576.000,- Ft, Vének közel 70.000,- Ft. 
 
Huszár Imre polgármester: Szerintem nem kell belemenni a részletekbe, abban kell most dönteni, 
hogy hol lesz a szolgálat központja. 
Kamocsai Sándor polgármester szavazásra bocsátja a kérdést, hogy a leendő gyermekjóléti és 
családsegítő szolgálat központja melyik településen legyen. 
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Ezt követően  
 
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, vita nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
139/2012.(XI.21.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete azt támogatja, hogy a 2013 évtől induló 
mikrotérségi gyermekjóléti és családsegítő szolgálat központja Vámosszabadi községben legyen. 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Vének 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete vita nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
103/2012.(XI.21.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
150/2012.(XI.21.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
84/2012.(XI.21.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei azt támogatják, hogy a 
2013 évtől induló mikrotérségi gyermekjóléti és családsegítő szolgálat központja Kisbajcs községben 

legyen. 
 
 
Alasztics Ervin alpolgármester: Vámosszabadi megköszöni a lehetőséget, szívesen csatlakozott volna 
a többi településhez.  
 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete távozik az ülésről. 
 
 
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 
Kisbajcs község polgármestere          Nagybajcs község polgármestere 

 
 

Alasztics Ervin                                         Kiss Tamás 
Vámosszabadi község alpolgármestere                   Vének község polgármestere 

 
 

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

 aljegyzője körjegyzője 

 


