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JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 

 

 

Készült: 2012. október 24-én (szerdán) 17,00 órai kezdettel tartott Kisbajcs, Nagybajcs és Vének 

Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes ülésén. 

 

Helye: Kisbajcs, Községháza 

 

Jelen vannak:  

 

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL:  

Kamocsai Sándor polgármester 

Christmann-né Horváth Klára, Győri Csaba, Tolnai Ferencné képviselők, 

Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

Igazoltan távol van: Áder László képviselő, Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 

 

NAGYBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL: 

Huszár Imre polgármester  

Csordás S. Tibor, Jászné Petrovicz Márta, Oross Imre, Oross Frigyes képviselők,  

Kapitányné Babos Irén aljegyző 

 

VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL: 

Kiss Tamás polgármester      

Bazsó Zsolt, Forrás József, Ladocsi József, Tolnai Károly képviselők 

Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 

Jelen van továbbá: Tolnay Béláné gazdálkodási előadó- jegyzőkönyvvezető 

 

 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere Nagybajcs és Vének községek 

polgármesterei által történt felkérés alapján, mint az együttes ülést levezető, köszönti a megjelent 

képviselőket és polgármestereket. 

Majd megállapítja, hogy a három képviselő-testület határozatképes, mert Kisbajcs képviselő-

testületének öt tagja közül 4 fő jelen van, Nagybajcs képviselő-testülete öt tagja közül 3 fő jelen 

van, Vének képviselő-testületének öt tagja közül 4 fő jelen van. Előterjeszti a napirendi javaslatot, 

majd kéri a képviselő-testületeket, hogy a napirendet fogadják el.  

 

Huszár Imre polgármester: Az egyéb, döntést igénylő ügyek között szeretnék tájékoztatást adni 

a testületeknek a bölcsőde ellátási szerződése tárgyában. 

 

 

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az 

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

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a legutóbbi együttes ülés óta egy határozat 

végrehajtási határideje járt le: a képviselő-testületek elfogadták a közös fenntartású Körjegyzőség 

2012. évi I. félévi gazdálkodásáról készült beszámolót.  

 

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

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
91/2012.(X.24.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
142/2012.(X.24.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
80/2012.(X.24.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Képviselő-testületei  
/Kisbajcs 70/2012.(IX.11.),  
Nagybajcs101/2012.(IX.11.),  

Vének 61/2012.(IX.11.) / 
az együttes ülésen hozott határozataik végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadják, 

 és tudomásul veszik. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 

 

2.) Járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodás 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Mindenki előtt ismert, hogy zajlik az önkormányzati rendszer 
átalakítása, ezzel együtt a járási rendszer kialakítása.  Úgy látom, hogy meglehetősen nagy a káosz 
ezen a téren, magasabb szinteken is, gyakorlatilag a harminc éve megszüntetett járási hivatalok 
visszaállítása történik, nem értek egyet ezzel a költséges, átfogó átalakítással. Az 
önkormányzatainkat is megkereste a megyei kormányhivatal, hogy a járási törvény értelmében 
2013. január 1-jei hatállyal adjunk át a járási hivatalhoz átkerülő ügyekkel foglalkozó 2 fő 
köztisztviselőt. A járáshoz az ügyintézők által használt ingó vagyon is átkerül, leltár szerint. Mivel 
az átkerülő ügyekkel az igazgatási előadóink foglalkoznak, akik emellett még számtalan más 
feladatot is végeznek, nem volt egyszerű a kiválasztás. Sem építész, sem pénzügyes kollégákat 
nem fogadtak el, így többszöri egyeztetés után az üres ügykezelői, és egy igazgatási előadói státusz 
kerül átadásra a járási hivatalhoz, a kisbajcsi kolléganővel. Hogy pontosan hol, milyen 
munkakörben fog dolgozni, még nem közölték velünk. Az átadás-átvételről szóló megállapodást a 
kormányhivatal elkészítette, melynek szövegét és a mellékleteket az előterjesztésben csatoltuk. 
Mivel a megállapodást a körjegyzőségi székhely polgármestere írja alá, szükség van a 
körjegyzőséget fenntartó önkormányzatok felhatalmazására.  
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Huszár Imre polgármester: Mai nap írtam alá a nagybajcsi önkormányzat részéről az ügysegédi 
megállapodást a Kormányhivatalban, amelyről a szűkszavú megállapodáson kívül semmiféle 
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bővebb információt nem kaptunk. Elvárható lett volna némi tájékoztatás az ügyben. Úgy 
gondolom, hogy a jelenlegi helyzetre a legjobb kifejezés valóban a káosz. 
 
Kamocsai Sándor polgármester kéri a döntés meghozatalát. 
 

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

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
92/2012.(X.24.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
143/2012.(X.24.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
81/2012.(X.24.) határozata 

 
Kisbajcs, Nagybajcs, és Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületei a járások 

kialakításáról, valamint az ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. 
törvény 2. §-ában foglalt feladatok végrehajtására a Győri Járási Hivatal működéséhez 

megállapodás alapján 
1.) 2013. január 1.-től a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal állományi létszámába 

átadja az átvett feladatokat ellátók álláshelyeit, 
az álláshelyeket betöltő közszolgálati tisztviselőkkel együtt. 

Az átadott álláshelyek száma: 2 fő 
Ebből szakmai létszám: 1 fő 

üres álláshely: 1 fő 
2.) 2013. január 1. –től kezdődően a feladatellátás időtartamára ingyenes használati jogot 

biztosít a megállapodás mellékletében meghatározott infokommunikációs eszközökre, valamint a 
járási hivatal működéséhez leltár szerint átadott kis értékű tárgyi eszközökre. 

 
A Képviselő-testületek felkérik Kisbajcs Község polgármesterét, hogy gondoskodjon az ingók 

birtokbaadási eljárásának zökkenőmentes lefolytatásáról, valamint a személyi anyagok 2012. 
december 31-ig történő átadásáról. 

A Képviselő-testületek felhatalmazzák Kisbajcs Község polgármesterét a határozat mellékletét 
képező megállapodás, teljességi nyilatkozat, valamint a megállapodás alapján kötendő 

vagyonkezelési szerződés aláírására. 
 

Határidő:- megállapodás aláírására: 2012. október 31. 
-személyi anyagok átadására: 2012. december 31. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

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

 
A) Ellátási szerződés bölcsőde ügyében 

Előadó: Kapitányné Babos Irén aljegyző 

 

Kamocsai Sándor polgármester felkéri Kapitányné Babos Irén aljegyzőt a napirendi pont 
előterjesztésére. 
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Kapitányné Babos Irén aljegyző: Az elmúlt hetekben zajlott a nagybajcsi bölcsőde ellenőrzése, 
ennek során a Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala vizsgálta az ellátottak körét, az 
intézmény működési engedélye szerint azonban csak a nagybajcsi lakóhelyű gyerekekre terjed ki 
az ellátási területe, amely a normatíva igénylésnél komoly gondot jelenthet. Javasolták, hogy 
kössünk ellátási szerződést a fogadott gyerekek lakóhelye szerinti önkormányzatokkal, így 
megoldódna a probléma. Győrt megkerestük ezzel a kéréssel, amelyre azt a választ kaptuk, hogy 
nem kívánnak szerződést kötni, mivel ő képes önmaga is ellátni ezt a feladatot. Kérjük az 
önkormányzatokat, hogy hagyják jóvá az ellátási szerződést, mivel ez az egyetlen járható út. Bár 
Vénekről nem jár gyermek az intézménybe, az lenne a logikus, ha velük is meg tudnánk kötni a 
szerződést. Mindemellett természetesen nem szeretnénk senkire terheket, plusz feladatot róni. 
Kérem, hogy a testületek önálló ülésen hozzanak döntést ebben a kérdésben. 
Ismerteti az ellátási szerződést. 
 
Huszár Imre polgármester: Megjegyezném, hogy az indulás óta már kétszer is történt 
ellenőrzés, 2008 óta működik az intézmény, de az ellátási területtel ez idáig probléma, észrevétel 
nem volt. Ennek az ellenőrzésnél van jelentősége, illetve ahogy elhangzott, főleg a normatíva 
igénylésénél. 
 
Kapitányné Babos Irén aljegyző: A későbbiekben Nagybajcsnak el kell gondolkoznia, nem 
lenne-e célszerűbb egységes óvoda-bölcsőde intézményt működetnie. Ismerteti a kisbajcsi 
gyermekek névsorát. 
 
Oross Imre képviselő: Javaslom, hogy ennek a kérdésnek az iskolánál is járjunk utána. 
 
 
Jelen napirendi pontnál a képviselő-testületek döntést nem hoztak. 

 
 
 
B) Vagyonkezelési szerződés megkötése az iskolával 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző elmondja, hogy a vagyonkezelési szerződésre gazdálkodási 
szempontból van szükség, mivel az intézményi kiadások az iskolánál kerültek könyvelésre egész 
évben, ez azonban az államkincstár tájékoztatója szerint csak abban az esetben lehetséges, ha 
október 31-ig az önkormányzatok vagyonkezelési szerződést kötnek az intézménnyel. A 
szerződés tervezete az előterjesztések között kiküldésre került minden képviselőnek, kéri, hogy a 
vagyonkezelési szerződést önálló határozatban fogadják el a testületek. 
 
Csordás s. Tibor képviselő: Javaslom, hogy a szerződés mindenképpen térjen ki a biztosítási 
díjak költségeinek viselésére is. 
 
Jelen napirendi pontnál a képviselő-testületek döntést nem hoztak. 
 
 
 
Napirendek után: 
 
Huszár Imre polgármester: Van-e információ az átadásra kerülő iskolai vagyon 
működtetésével, rezsijével kapcsolatban? 
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Kamocsai Sándor polgármester: Nincs erről érdemi információ, nem tudunk semmit. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: A kisbajcsi iskola esetében a működtetést és a fenntartást is az 
állam vállalja 2013. januártól, így valamennyi költség az intézményfenntartó központot terheli a 
jövő évtől. 
 
Oross Imre képviselő: Mi lesz a közműszerződésekkel, majd csak év közben fogják elkezdeni 
fizetni? 
 
Huszár Imre polgármester: Az iskolánál a lift fenntartást pl. ki fogja fizetni? Ez pályázati 
fenntartási kötelezettségünk, eddig a mi költségünkre történt. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: A közeljövőben Győrújbaráton lesz tájékoztató a 
közoktatással kapcsolatban, többek között a fenntartói kötelezettségekről, ezt követően 
remélhetőleg többet tudunk majd a mi kötelezettségeinkről, és a vagyonhasználatról, egyáltalán a 
működésről is. Ma még nem tudjuk például, hogy az állagmegóvásra milyen időközönként, 
mennyit fog majd költeni az állam. Gyanítható, hogy majd a bezárásról a felújítási, karbantartási 
költségek függvényében fognak dönteni. 
 
 
 
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 


