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  JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
 
Készült: 2013. április 29-én (hétfő) 18,00 órai kezdettel tartott Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és 
Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 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, Győri Csaba képviselők, Császárné Kovács Erzsébet 
külső alpolgármester 
                                    
NAGYBAJCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL: 
Huszár Imre polgármester  
Csordás S. Tibor, Jászné Petrovicz Márta, Oross Imre képviselők,  
 
VÁMOSSZABADI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL: 
Kukorelli Norbert alpolgármester 
Alasztics Ervin, Méri Attila, Müller Sándor, Vámosi Elek Balázs képviselők  
Igazoltan távol van: Réti Csaba polgármester, Horváth Anita képviselő 
 
VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL: 
Kiss Tamás polgármester      
Bazsó Zsolt, Forrás József, Ladocsi József, Nagy Lóránt képviselők 
 
Jelen vannak továbbá:   Kamocsai Antalné tagiskola-vezető 

Szabó Miklós iskolaigazgató 
dr. Torma Viktória jegyző  
Kapitányné Babos Irén aljegyző 
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 megjelent képviselőket 
és polgármestereket, valamint a meghívott vendégeket.  
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 négy tagja közül 4 fő jelen van, 
Vámosszabadi képviselő-testületének hét tagja közül 5 fő jelen van, 2 fő igazoltan távol, Vének képviselő-
testületének öt tagja közül 5 fő jelen van. Előterjeszti a napirendi javaslatot a meghívóban foglaltak szerint, 
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 
napirendeket tárgyalták: 
 

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

  
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületeket a legutóbbi ülések óta lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról: elfogadták a testületek a közös fenntartású intézmények 2013. évi költségvetését, 
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mely beépült a gesztor önkormányzat költségvetési rendeletébe; az iskolai felvételi körzethatár kiegészítésére tett 
javaslat megküldésre került a Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya felé, mint ismeretes, az iskola felvételi 
körzete az eredeti tervhez képest nem változott, továbbra is a négy község közigazgatási területe tartozik a 
körzethez; döntés született arról, hogy a közoktatási társulás megállapodásának felülvizsgálatára javaslatot tesznek 
a képviselő-testületek a jegyzők felé, ilyen jelzéssel még nem éltek a képviselők; iskolabusz szerződés megkötésre 
került a szolgáltatóval, 2013. június 15-ig. 
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 Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Vámosszabadi Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag és  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
44/2013.(IV.29.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
63/2013.(IV.29.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
82/2013.(IV.29.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
48/2013.(IV.29.) határozata 

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

/Kisbajcs: 19,20,21,22 /2013.(II.20.) 
Nagybajcs: 40,41,42,43 /2013.(II.20.) 

Vámosszabadi: 66,67,68,69/2013.(II.20.) 
Vének: 27,28,29,30 /2013.(II.20.)/ 

végrehajtásáról szóló szóbeli tájékoztatást tudomásul veszik, és elfogadják. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

2.) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2012. évi gazdálkodásáról (zárszámadás) 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a képviselők megkapták az írásos anyagot, megkérdezi az 
iskolaigazgatót, hogy kíván-e hozzáfűzni a leírtakhoz? 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató nem kívánja kiegészíteni a beszámolót.  
 
Kamocsai Sándor polgármester kéri a képviselő-testületeket, hogy tegyék meg észrevételeiket. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az iskolánál előirányzat-maradvány jelentkezik mind a 
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központi, mind a tagintézménynél, melyet majd vissza kell osztani a fenntartók között. Elmondja, hogy mivel a 
KLIK-kel az elszámolás még nem történt meg, ezért szeretnénk, ha a maradvány csak a végső elszámolást 
követően, annak függvényében kerülne visszaosztásra.  
 
dr. Torma Viktória jegyző: Mikor történik meg az elszámolás a KLIK-kel? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Ezt még pontosan nem tudjuk, a KLIK tájékoztatása szerint folyamatban van 
az elszámolás előkészítése, várni kell a tankerület jelentkezésére. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozat-tervezetet terjeszti a képviselő-testületek elé elfogadásra: 
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a közös 
fenntartású intézmények 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót (zárszámadást) az előterjesztés szerint, az 
alábbi kiegészítéssel fogadják el: 

1. A Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola kisbajcsi központjánál 
jelentkező 2012. évi előirányzat-maradvány (összesen 1.126.000,-Ft, azaz egymillió-egyszázhuszonhatezer 
forint) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal történő elszámolást követően, annak függvényében 
kerül visszaosztásra a tulajdonos önkormányzatok részére. 

2. A Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskolájánál 
jelentkező 2012. évi előirányzat-maradvány (összesen 410.000,-Ft, azaz négyszáztízezer forint) Vámosszabadi 
Községi Önkormányzat részére kerül visszautalásra. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 3 fő 
Nagybajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Vámosszabadi Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag és  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
45/2013.(IV.29.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 64/2013.(IV.29.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
83/2013.(IV.29.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
49/2013.(IV.29.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a közös 
fenntartású intézmények 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót (zárszámadást) az előterjesztés szerint, az 

alábbi kiegészítéssel fogadják el: 
1. A Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola kisbajcsi központjánál 

jelentkező 2012. évi előirányzat-maradvány (összesen 1.126.000,-Ft, azaz egymillió-egyszázhuszonhatezer 
forint) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal történő elszámolást követően, annak függvényében 

kerül visszaosztásra a tulajdonos önkormányzatok részére. 
2. A Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskolájánál 

jelentkező 2012. évi előirányzat-maradvány (összesen 410.000,-Ft, azaz négyszáztízezer forint) Vámosszabadi 
Községi Önkormányzat részére kerül visszautalásra. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Másik közösen fenntartott intézményünk, a védőnői szolgálat működését 
2012. évben is teljes egészében az OEP finanszírozta. Kívánnak-e a testületek hozzáfűzni a beszámolóhoz? 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozat-tervezetet terjeszti a képviselő-testületek elé elfogadásra: 
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a közös 
fenntartású védőnői szolgálat 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót (zárszámadást) az előterjesztés 
szerint tudomásul veszik, és elfogadják.  
A képviselő-testületek felhatalmazzák a védőnőt, hogy a Védőnői Szolgálatnál jelentkező 2012. évi előirányzat-
maradvány (összesen 256.000,- Ft, azaz kettőszázötvenhatezer forint) felhasználásáról gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Szalainé Szentmihályi Andrea védőnő 
 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 3 fő 
Nagybajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Vámosszabadi Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag és  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
46/2013.(IV.29.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 65/2013.(IV.29.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
84/2013.(IV.29.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
50/2013.(IV.29.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a közös 
fenntartású védőnői szolgálat 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót (zárszámadást) az előterjesztés 

szerint tudomásul veszik, és elfogadják. 
A képviselő-testületek felhatalmazzák a védőnőt, hogy a Védőnői Szolgálatnál jelentkező 2012. évi előirányzat-

maradvány (összesen 256.000,- Ft, azaz kettőszázötvenhatezer forint) felhasználásáról gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Szalainé Szentmihályi Andrea védőnő 
 
 

3.) Közoktatási Társulási megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester: A legutóbbi testületi ülésen döntés született arról, hogy a megállapodás 
felülvizsgálatával kapcsolatban a képviselő-testületek május 1-jéig javaslatot tesznek. Sajnos egyik testület részéről 
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sem került erre sor, ezért szeretnénk, ha 2013. május 20. napját jelölnénk ki a javaslatok megtételére, majd ezt 
követően vitatnák meg a testületek a megállapodást. 
A megállapodások felülvizsgálatára 2013. június 30-ig kell sort keríteni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozat-tervezetet terjeszti a képviselő-testületek elé elfogadásra: 
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a kötelező 
közoktatási és alapfokú művészetoktatási feladatok társulás útján történő megvalósítására kötött megállapodás 
felülvizsgálatával kapcsolatos álláspontokról és konkrét javaslataikról 2013. május 20-ig tájékoztatják a települések 
polgármestereit és jegyzőit, majd előzetes megvitatást követően, legkésőbb 2013. június 30-ig  

 a megállapodást módosítják, vagy 

 a megállapodást megszüntetik és új megállapodást fogadnak el. 
Határidő: javaslatok kidolgozására: 2013. május 20, 
megállapodás elfogadására: 2013. június 30.  
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 3 fő 
Nagybajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Vámosszabadi Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag és  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, egyhangúlag 
az alábbi határozatot hozták: 
 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
47/2013.(IV.29.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 66/2013.(IV I.29.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
85/2013.(IV.29.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
51/2013.(IV.29.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei 
 a kötelező közoktatási és alapfokú művészetoktatási feladatok társulás útján történő megvalósítására kötött 

megállapodás felülvizsgálatával kapcsolatos álláspontokról és konkrét javaslataikról 2013. május 20-ig tájékoztatják 
a települések polgármestereit és jegyzőit, majd előzetes megvitatást követően, legkésőbb 2013. június 30-ig  

 a megállapodást módosítják, vagy 

 a megállapodást megszüntetik és új megállapodást fogadnak el. 
Határidő: javaslatok kidolgozására: 2013. május 20, 

megállapodás elfogadására: 2013. június 30.  
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

4.) Közös fenntartású intézmények 2014.évi koncepciója 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
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Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületeket, hogy bár az írásos anyag kiküldésre 
került, az Államháztartásról szóló törvény módosítása pénteken hatályba lépett, a módosító rendelkezés szerint 
a polgármesternek a koncepciót 2013. október 31. napjáig kell benyújtani a testületeknek, ezért javasolja a 
kérdést ősszel ismét napirendre tűzni, és megvitatni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozat-tervezetet terjeszti a képviselő-testületek elé elfogadásra: 
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei, tekintettel az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítására, a Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú 
Művészetoktatási Iskola, továbbá a közös fenntartású Védőnői Szolgálat 2014. évi koncepcióját 2013. 
októberében kívánják ismét napirendre tűzni, és megvitatni. A képviselő-testületek felkérik Kisbajcs község 
polgármesterét, hogy az intézmény és a szolgálat 2014. évi koncepcióját 2013. október 31-ig terjessze a képviselő-
testületek elé. 
Határidő: azonnal, koncepciók benyújtására: 2013. október 31. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 3 fő 
Nagybajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Vámosszabadi Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag és  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, egyhangúlag 
az alábbi határozatot hozták: 
 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
48/2013.(IV.29.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 67/2013.(IV.29.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
86/2013.(IV.29.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
52/2013.(IV.29.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei,  
tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítására, 

a Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, továbbá a közös fenntartású Védőnői Szolgálat 
2014. évi koncepcióját 2013. októberében kívánják ismét napirendre tűzni, és megvitatni. 

A képviselő-testületek felkérik Kisbajcs község polgármesterét, hogy az intézmény és a szolgálat 2014. évi koncepcióját 
2013. október 31-ig terjessze a képviselő-testületek elé. 

Határidő: azonnal, 
koncepciók benyújtására: 2013. október 31. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 
 

5.) Egyéb, döntést igénylő ügyek 
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A) Intézményi térítési díj módosítása  
Előadó: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 
 

Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző elmondja, hogy az iskolában a napi egyszeri diétás étkezés lehetősége 
szeptember óta biztosított, egyelőre egy, a vámosszabadi tagiskolába járó tanuló veszi igénybe olyan módon, hogy 
a szülő hozza el a szolgáltató győri konyhájáról a napi ételadagot. Mint az a napokban kiderült, a szolgáltató a 
szolgáltatási díjat 2013. február 1-től bruttó 610,- Ft-ról 646,-Ft-ra emelte. A rezsiköltséget továbbra is az 
önkormányzatok fizetik, amely napi 15,-Ft-tal nő, ez egy tanévben 185 tanítási nappal számolva 2.775,-Ft 
többletkiadást jelent. Amennyiben a testületek jóváhagyják a díjváltozást, ezt követően tudja Kisbajcs 
Önkormányzata térítési díj rendeletébe beilleszteni a módosított térítési díjat.  
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozat-tervezetet terjeszti a képviselő-testületek elé elfogadásra: 
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a kisbajcsi 
Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola tartósan beteg tanulói számára biztosított 
diétás ebéd térítési díjának változását 2013. április 29-től az alábbiak szerint hagyják jóvá: 
Diétás étkeztetés szolgáltatási díjai iskolás étkező esetében 
Nettó nyersanyagköltség  297 Ft 
Nettó rezsiköltség  212 Ft 
Bruttó nyersanyagköltség 377 Ft 
Bruttó rezsiköltség  269 Ft 
Bruttó szolgáltatási díj  646 Ft 
A képviselő-testületek felkérik Kisbajcs Község polgármesterét, hogy az intézményi térítési díj módosításának 
rendeletbe foglalásáról gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 3 fő 
Nagybajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Vámosszabadi Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag és  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, egyhangúlag 
az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
49/2013.(IV.29.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 68/2013.(IV.29.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
87/2013.(IV.29.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
53/2013.(IV.29.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a kisbajcsi 
Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola tartósan beteg tanulói számára biztosított 

diétás ebéd térítési díjának változását 2013. április 29-től az alábbiak szerint hagyják jóvá: 
Diétás étkeztetés szolgáltatási díjai iskolás étkező esetében 

2013. évi árak 
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Nettó 
nyersanyagköltség 

Nettó 
rezsiköltség 

Bruttó 
nyersanyagköltség 

Bruttó 
rezsiköltség 

Bruttó szolgáltatási 
díj 

297 Ft 212 Ft 377 Ft 269 Ft 646 Ft 

A képviselő-testületek felkérik Kisbajcs Község polgármesterét, hogy az intézményi térítési díj módosításának 
rendeletbe foglalásáról gondoskodjon. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
 
Napirendek után: 

 
 
Kamocsai Sándor polgármester felkéri az iskola igazgatóját, hogy adjon tájékoztatást a testületeknek az iskolai 
beiratkozásról. 

 
Szabó Miklós iskolaigazgató elmondja, hogy a központi iskolába 26 kisgyermek, a tagiskolába pedig 15 
gyermek iratkozott be. A korábbi években folytatott propagandamunkánk most érett be, jelentősen megemelkedik 
a tanulói létszám. Az új gyermekek közül 8 fő győri lakhellyel rendelkezik. Örülünk, hogy a maximális 
osztálylétszámot elértük, az utaztatás finanszírozása azonban gondot okoz a képviselő-testületek és a szülők 
számára is. Az adminisztratív munka, ami jellemzően az iskola vezetőjére hárul, jelentősen megnövekedett. A 
tankerület nagyon szigorú, remélhetőleg a döcögős kezdet után majd jobban fog működni a tankerület.  
A tagiskola várhatóan 35 napközis tanulóval kezdi az új tanévet ősztől, ezért véleményünk szerint csoportot kell 
bontani, egy további nevelőt pedig fel kell venni, mivel a megnövekedett feladatot túlórában nem tudja ellátni a 
három pedagógus.  

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az utaztatás valóban nehéz feladat az önkormányzatok 
számára, de valahogy meg kell oldani. A szolgáltató a megnövekedett gyereklétszám miatt már nem tudja a 
szállítást megoldani a kisebbik busszal, ezért a napi egy útra szóló költség 11.000,- Ft+Áfa költség lenne ősztől. 
Ez komoly költség, hogy ebből a szülők mennyit vállalnának át, azt még nem tudjuk. El kellene gondolkodni arról 
is, hogy annak a győri szülőnek, akinek több gyermeke is jár Kisbajcsra, valamiféle kedvezményt biztosíthatnánk. 
Ha a jelenlegi tanulói létszám alapján osztanánk el a költségeket, akkor Vámosszabadinak 6 fő, Nagybajcsnak 9 fő, 
Kisbajcsnak 8 fő, Véneknek 3 fő gyermek utaztatását kellene felvállalnia. 

 
Kukorelli Norbert alpolgármester megkérdi az iskolaigazgatót, lenne-e mód arra, hogy a vámosszabadi 
gyógytestnevelési órákat áttegyék más időpontra. Tehát nem nulladik órában, hanem később kezdődne az óra, 
akár vámosszabadi is segítene az utazásban.  

 
Szabó Miklós iskolaigazgató: Ígérni nem tudok semmit, de mindenképpen jelzem a kérést, és lehetőség szerint 
megkeressük a megoldást. 

 
 
 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatást ad a képviselő-testületeknek a Kisbajcs 207/10 hrsz-ú ipari terület 
közművesítésének helyzetéről. A legutóbbi ülés óta a víz- és csatornaközmű kiépítés befejeződött, a műszaki 
átadás megtörtént 2013. április 26-án. 
 
dr. Torma Viktória jegyző: Mi történt az áramszerződéssel? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy folyamatban van a szerződés aláírása, a legutóbbi tervezetben 
is elírás történt. Az új szabályozás szerint viszont már csak földkábellel lehet kiépíteni a vezetéket, és pontosan 
még nem tudjuk, hogy mennyibe fog ez kerülni, lényegesen magasabb lesz a költsége, mint a légkábeles 
megoldásnak. 
Próbáltuk az útkiépítés költségeit megspórolni, de nincs rá mód, a munkálatokra terveket kell készíteni , ez 
előzetes árajánlat szerint kb. 370 ezer forint+áfa kiadást jelent, de mire megkapjuk az összes engedélyt, a 
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költségek elérhetik az 1millió forintot. Megkértem egy földmérőt, hogy mérjék ki a telkeket, és szeretném, ha 
leülnénk és megbeszélnék, hogy ki, milyen arányban fog részesül a majdani értékesítésből. 
 
 
 
Jelen napirendi pontnál a képviselő-testületek döntést nem hoztak. 
 
 
 
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 

 
 
 

Kukorelli Norbert                                        Kiss Tamás 
Vámosszabadi község alpolgármestere                   Vének község polgármestere 

 
 
 

        dr. Torma Viktória                Kapitányné Babos Irén                   
  jegyző        aljegyző          

 
 
 

Tóthné Ács Ildikó 
      helyettes jegyző 

 


