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Készült: Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 
2014. április 28-án (hétfőn) 17.00 órai kezdettel tartott együttes ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak:  
KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL:  
Kamocsai Sándor polgármester 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester, Győri Csaba, Tolnai Ferencné képviselők, 
Igazoltan távol van: Áder László képviselő, Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 
 
NAGYBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL: 
Huszár Imre polgármester  
,Csordás S. Tibor alpolgármester (4. napirendi ponttól), Bartalos Bálint, Oross Imre képviselők  
Igazoltan távol van: Jászné Petrovicz Márta képviselő 
 
VÁMOSSZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL: 
Réti Csaba polgármester  
Kukorelli Norbert alpolgármester, Alasztics Ervin, Méri Attila képviselők  
Igazoltan távol van:--- 
 
VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL: 
Kiss Tamás polgármester      
Bazsó Zsolt alpolgármester, Forrás József, Nagy Lóránt (4. napirendi ponttól), Ladocsi József képviselők 
Igazoltan távol van: --- 
 
Jelen vannak továbbá:  
tanácskozási joggal:  dr. Torma Viktória jegyző 

dr. Burányi Bernadett jegyző 
dr. Kokas Edit Anna aljegyző 

meghívottként:   Szabó Miklós iskolaigazgató 
jegyzőkönyvvezető:  Tolnay Béláné gazdálkodási előadó 
     
 
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 
négy fő jelen van, egy fő igazoltan távol van; Nagybajcs képviselő-testületének öt tagja közül három fő jelen 
van, egy fő igazoltan távol van, Vámosszabadi képviselő-testületének négy tagja közül négy fő jelen van; Vének 
képviselő-testületének öt tagja közül négy fő jelen van. Elmondja továbbá, hogy Szalainé Szentmihályi Andrea 
munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. 
 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a napirendet a meghívóban foglaltak szerint, és kéri, hogy a 
képviselők a napirendi pontokat fogadják el. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Nagybajcs Községi Önkormányzat részéről: 3 fő 
Vámosszabadi Községi Önkormányzat részéről: 4 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
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Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

49/2014. (IV. 28.) határozata 
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

66/2014. (IV. 28.) határozata 
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

85/2014. (IV. 28.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2014. (IV. 28.) határozata 
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének községek Önkormányzatai Képviselő-testületei a 2014. április 28-

ai együttes ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozzák meg: 
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról (Előadó: Kamocsai Sándor polgármester) 

2.) Beszámoló a Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola2013. 
évi gazdálkodásáról (zárszámadás) (Előadó: Kamocsai Sándor polgármester) 

3.) Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2013. évi gazdálkodásáról (zárszámadás) (Előadó: Kamocsai Sándor 
polgármester) 

4.) Egyéb döntést igénylő ügyek (Előadó: Kamocsai Sándor polgármester) 
 
 

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

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy három határozat végrehajtási ideje járt le a legutóbbi ülés 
óta: Iskola és védőnő 2014. évi költségvetésének elfogadása, valamint az igazgató kérelmére megállapított 
egyszeri ötvenezer Ft kifizetése kis értékű eszközök beszerzésére, mely településenként került megállapításra.  
Elmondja, hogy a költségvetés elfogadásra került. Az iskola a támogatást még nem teljes mértékben vette 
igénybe. Kéri, hogy a képviselők a tájékoztatást vegyék tudomásul. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek elé: 
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a 2014. február 5. napján 
tartott együttes ülésen elfogadott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról ( Kisbajcs 14-16/2014. (II.05.), Nagybajcs 10-
12/2014. (II.05.), Vámosszabadi 24-26/2014. (II.05.) és Vének 13-15/2014. (II.05.) határozatok ) adott polgármesteri 
tájékoztatót az előterjesztés szerint megismerte és elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős:Kamocsai Sándor polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Nagybajcs Községi Önkormányzat részéről: 3 fő 
Vámosszabadi Községi Önkormányzat részéről: 4 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
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Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

50/2014. (IV. 28.) határozata 
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

67/2014. (IV. 28.) határozata 
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

86/2014. (IV. 28.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2014. (IV. 28.) határozata 
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a 2014. 

február 5. napján tartott együttes ülésen elfogadott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról ( Kisbajcs 14-
16/2014. (II.05.), Nagybajcs 10-12/2014. (II.05.), Vámosszabadi 24-26/2014. (II.05.) és Vének 13-15/2014. 

(II.05.) határozatok ) adott polgármesteri tájékoztatót az előterjesztés szerint megismerte és elfogadja. 
Határidő: azonnal 

Felelős:Kamocsai Sándor polgármester 
 

 
 
2.) Beszámoló a Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

2013. évi gazdálkodásáról (zárszámadás)  

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester kérdezi, hogy a kiadott előterjesztéshez van-e kérdés? 
 
Huszár Imre polgármester az előterjesztésből a második variációt tudja elfogadni,  az alapján, ahogy készült 
a 2013. évi költségvetés. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy két változat készült. Ismerteti a változatokat és azt, hogy 
melyik változat esetén mennyi visszafizetést kapnának a községek, illetve mennyi fizetési kötelezettségük 
keletkezne. A nagybajcsi polgármester javaslata, hogy a 2013. évi költségvetés során alkalmazott számítási 
módszer alapján fogadják el az elszámolást. Az első variáció a jelenleg felállás és megállapodás szerint készült 
el. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző, ha a testületek amellett döntenek, hogy a beszámoló a költségvetés alapján 
kerüljön elfogadásra, akkor a feladat ellátási szerződést módosítani kell, amit elő kell készíteni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek elé: 
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a  Vörösmarty Mihály 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, zárszámadást megismerték. A képviselő-
testületek az iskola zárszámadását az előterjesztésben szereplő második számítási módszer alapján fogadják el, így az egyes 
községeknél jelentkező visszafizetés az alábbiak szerint alakul: Kisbajcs 635 ezer Ft 
Nagybajcs 434 ezer Ft 
Vámosszabadi 341 ezer Ft 
Vének 95 ezer Ft. 
A képviselő-testületek felkérik a székhely község jegyzőjét, hogy a visszafizetésről gondoskodjon. 
A képviselő-testületek felkérik a jegyzőket, hogy a feladat-ellátási szerződés módosítását a 2013. évi költségvetés elfogadása során 
meghatározott szempontok figyelembevételével készítsék elő.  
Határidő: visszafizetés- 2014. június 15. 
szerződésmódosítás –soron következő négyes együttes ülés 
Felelősök: polgármesterek, jegyzők 
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Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Nagybajcs Községi Önkormányzat részéről: 3 fő 
Vámosszabadi Községi Önkormányzat részéről: 4 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2014. (IV. 28.) határozata 
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

68/2014. (IV. 28.) határozata 
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

87/2014. (IV. 28.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2014. (IV. 28.) határozata 
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a  

Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, 
zárszámadást megismerték. A képviselő-testületek az iskola zárszámadását az előterjesztésben szereplő 

második számítási módszer alapján fogadják el, így az egyes községeknél jelentkező visszafizetés az alábbiak 
szerint alakul: Kisbajcs 635 ezer Ft 

Nagybajcs 434 ezer Ft 
Vámosszabadi 341 ezer Ft 

Vének 95 ezer Ft. 
A képviselő-testületek felkérik a székhely község jegyzőjét, hogy a visszafizetésről gondoskodjon. 

A képviselő-testületek felkérik a jegyzőket, hogy a feladat-ellátási szerződés módosítását a 2013. évi 
költségvetés elfogadása során meghatározott szempontok figyelembevételével készítsék elő.  

Határidő: visszafizetés- 2014. június 15. 
szerződésmódosítás –soron következő négyes együttes ülés 

Felelősök: polgármesterek, jegyzők 
  

 
3.) Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2013. évi gazdálkodásáról (zárszámadás) 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester a védőnő 2013. évi beszámolójára vonatkozólag is mindenki megkapta az 
előterjesztés. Védőnő kérése, hogy Kisbajcs községnél az internetes hozzáférést kellene biztosítani, illetve 
szeretne beszerezni egy hallásvizsgáló készüléket, erre szeretné felhasználni a maradványt. 
 
Huszár Imre polgármester szerinte lakosság arányosan vissza kell osztani a pénzt és minden település 
használja fel a maradványt. 
 
Réti Csaba polgármester elmondja, hogy támogatják a védőnő kérését, mivel mindenhol lehet beteg 
gyermek. 
 
Huszár Imre polgármester visszavonja az első javaslatát, és támogatják a hallásvizsgáló készülék beszerzését. 
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Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek elé: 
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a közös fenntartású védőnői 
szolgálat 2013. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást megismerték és az előterjesztés szerint elfogadják. A képviselő-
testületek a 2013. évi pénzmaradvány (198.671 Ft,-) felhasználására - szakmai szempontok figyelembevétele mellett - 
felhatalmazzák a védőnőt, melyről a védőnő legkésőbb a 2014. évi zárszámadás tárgyaláskor köteles a képviselő-testületeket 
tájékoztatni.  
Határidő: pénzmaradvány felhasználása - folyamatos 
Felelős: védőnő 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Nagybajcs Községi Önkormányzat részéről: 3 fő 
Vámosszabadi Községi Önkormányzat részéről: 4 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2014. (IV. 28.) határozata 
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

69/2014. (IV. 28.) határozata 
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

88/2014. (IV. 28.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2014. (IV. 28.) határozata 
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a közös 

fenntartású védőnői szolgálat 2013. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást megismerték és az előterjesztés 
szerint elfogadják. A képviselő-testületek a 2013. évi pénzmaradvány (198.671 Ft,-) felhasználására - szakmai 

szempontok figyelembevétele mellett - felhatalmazzák a védőnőt, melyről a védőnő legkésőbb a 2014. évi  
zárszámadás tárgyaláskor köteles a képviselő-testületeket tájékoztatni.  

Határidő: pénzmaradvány felhasználása - folyamatos 
Felelős: védőnő 

 

 
4.) Egyéb, döntést igénylő ügyek 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Csordás S. Tibor Nagybajcs alpolgármestere és Nagy Lóránt véneki képviselő megérkeztek a testületi ülésre. Így Nagybajcs 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 fővel ülésezik tovább, Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testület 5 
fővel ülésezik tovább. 
 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a napelemes pályázat előkészítését: 
A cég 160 ezer forint magasságában késztené el a pályázatot, jelenleg még nem írták ki a pályázatot. Ezt 
azonban elő szeretnék készíteni, hogy amikor kiírják a pályázatot, csak be kelljen nyújtani. A pályázati díjat, 
csak akkor kell kifizetni, ha a pályázat társadalmi egyeztetésre kerül. Ha nem nyer akkor visszaadják ezt a 
pénzt. Siker díjat is kérnek, mely 5 %-os lenne, de ezt tartalmazzák a pályázatban elszámolható költségek. 15-
20 %-os önerőt kell biztosítani, de ezt is ki lehet váltani az önerő pályázattal. Ők nem csak a pályázatot írnák 
meg, hanem a kivitelezést is vállalják. 
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Az iskolának a működtetését a KLIK végzi, de a beruházást a tulajdonosoknak kell elvégeztetni. 
 
Huszár Imre polgármester 160 ezer forint + Áfa pályázatírást, ha nem nyer, akkor adják vissza, ezt így el 
tudják fogadni. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester a villanyszámlát ki fizeti? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a KLIK fizeti, de azt is kijelentette, hogy semmilyen jellegű 
felújítást, illetve semmilyen beruházást nem végeznek az iskola épületén, de a hozzájárulást a pályázathoz 
megadták. 
 
Alasztics Ervin képviselő nem látja, hogy ténylegesen ingyenes lesz a beruházás. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy itt a környéken máshol is végeztek munkákat, és ezek után 
utána lehet érdeklődni. 
 
Alasztics Ervin képviselő, ha a szerződésben mindezt leírják, akkor el lehet fogadni. 
 
Csordás S. Tibor alpolgármester nem lehet megtervezni teljes egészében az energia előkészítést, hanem, 
csak a 85-90 %-ra. Az energiatöbbletet nehéz a jelenlegi szolgáltatóval megértetni. Azt kéri, hogy többlet 
energia ne jelentkezzen. 
 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester elmondja, hogy mikor a testületi ülésen jelen volt a pályázat 
író, akkor ők felelősségteljesen kijelentették, hogy eljönnek és felmérik. Nem engedik, hogy többlet energia 
jelentkezzen az épületnél. 
 
Csordás S. Tibor alpolgármester, ha ezt így készítik, akkor elfogadható a pályázatírók ajánlata. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester kérik a szerződéstervezetet. Annak áttanulmányozása után tudnak 
döntést hozni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a testületeket az iskola mögötti ipari terület kialakításáról. 
Elkészült a víz és Csatorna elvezetés, valamelyest kialakult az út, az áramellátás nem valósult meg. Ősszel új 
választás lesz, ezért le kellene ülni a testületeknek. A testületek között létrejött hallgatólagos megállapodást a 
három önkormányzatnak felül kellene vizsgálni, hogy Kisbajcs is tovább tudjon lépni az ipari terület 
közművesítésével, és majdani értékesítésével. 
 
Kamocsai Sándor polgármester mozgószínpadot szeretné az önkormányzat önálló helyrajzi számon 
szerepeltetni az ingatlan-nyilvántartásban. Nagybajcs nem járult hozzá. Úgy tudja Vámosszabadi és Vének már 
hozzájárult. 
  
Huszár Imre polgármester szerinte, ha valaki épít rá, és ki szeretné venni a területet a felépítményhez, akkor 
az a terület csak Kisbajcs község tulajdonát képezi. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a föld tulajdonjoga ugyanúgy a négy önkormányzat tulajdona 
marad, csak a felépítmény tulajdonosa lesz Kisbajcs. Ennek utána járt, a Polgári Törvénykönyv ezt 
szabályozza. A felépítmény tulajdonosa akkor szerzi meg a földet, ha az építmény értékesebb, mint a föld. 
Erről itt nincs szó. A szerződéshez készült egy változási vázrajz is, ami szerint a változás előtti és utáni 
négyzetméter megegyezik. Vámosszabadi hozzájárult a polgármester úr elmondása szerint, de a jegyzőkönyvi 
kivonatot még nem kapták meg. Vének testülete a mai testületi ülésen fogja tárgyalni a szerződést. 
 
Oross Imre képviselő a szolgalmi jog nem volt szerinte benne a tervezetbe, ezt is célszerű lenne rendezni. 
 
Huszár Imre polgármester amennyiben nem változik a terület nagysága, akkor hozzájárul Nagybajcs is a 
bejegyzéshez. 
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dr. Burányi Bernadett jegyző az épület tulajdonosát a területre földhasználati jog illeti meg, amit a szerződés 
tervezete tartalmaz. 
 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a testületi tagokat arra vonatkozólag, hogy az utolsó beruházás 
keretén belül elvégzett szigetelés nem sikerült valami jól, négy helyen beázik a tető az iskolánál. A Bellmann 
mint kivitelező vállalta, hogy a garanciális pénzből elvégzi a javítást. A beázás egyre nagyobb a tetőnél. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a mai nap illetve a holnapi napon van a beiratkozás az 
iskolában. 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató kb. 30 gyermek lesz az 1. osztályban. Az összes gyermek létszámából 30 
gyermek győri. Ez a létszám a mostani beiratkozásnál is növekedni fog. A képviselő-testületek véleményét kéri, 
hány győri tanulót vehetnek fel, mivel ezen tanulók oktatása olyan költségekkel is jár, amihez a helyi 
önkormányzatoknak kell hozzájárulniuk. Véleménye szerint figyelembe kell venni azt, hogy 3-4 évvel ezelőtt 
foggal-körömmel ragaszkodtak a győri tanulókhoz, ezek után nem lehet nem foglalkozni a kérdéssel. 
 
Huszár Imre polgármester kérdezi, hogy meddig kell választ adni a testületeknek, hogy hány gyermek jöhet 
ide az iskolába. 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató elmondja, május 11-ig kell a felvételről dönteni. A jelenlegi 30 győri gyermek 
helyett esetlegesen 40 főre növekedne. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester, ha a jelenlegi elsősök létszáma ismert lesz, akkor már tudnának választ adni az 
igazgató úrnak. 
 
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor, Kisbajcs község polgármestere, mint az ülést levezető, 
a nyílt együttes ülést bezárta. 
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