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  JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
 
Készült: 2012. április 25-én (szerdán) 19,00 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, Oross Imre, Jászné Petrovicz Márta, Oross Frigyes képviselők,  
Kapitányné Babos Irén aljegyző 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
 
VÁMOSSZABADI Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Réti Csaba polgármester   
Alasztics Ervin, Horváth Anita, Kukorelli Norbert, Méri Attila, Müller Sándor, Vámosi Elek Balázs 
képviselők  
Dr. Szabó Eszter jegyző  
 
 
VÉNEK Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Kiss Tamás polgármester      
Bazsó Zsolt, Forrás József, Ladocsi József, Tolnai Károly képviselők 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
 
Jelen vannak továbbá:   Szabó Miklós iskolaigazgató 

Hargitai Istvánné iskolaigazgató-helyettes 
Kamocsai Antalné tagiskola vezető 
Trimmelné Mándy Alíz szakszervezeti megbízott 
 
 

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 
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jelen van, Vámosszabadi képviselő-testületének hét tagja közül 7 fő jelen van, Vének képviselő-
testületének öt tagja közül 5 fő jelen van. 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 
napirendeket tárgyalták: 
 

1.) Beszámoló a két ülés között történtekről 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester  

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az előző együttes ülésen elfogadásra került a közös 
fenntartású intézmények 2012. évi költségvetése, amely beépült Kisbajcs önkormányzata költségvetési 
rendeletébe, valamint határozat született az iskola alapdokumentumainak átdolgozásáról, melyről az 
iskolaigazgató számol be. 
A két testületi ülés között elkészült a közös fenntartású intézmények zárszámadása, lezajlott az első 
osztályos tanulók iskolai beíratása a 2012/2013-as tanévre, melynek során 21 tanulót írattak be, ebből 8 
főt a tagiskolába. A mai nap elkészült az iskola udvarán a hinta, amely 100ezer forintos pályázati 
támogatással valósult meg. 
Kéri, hogy a képviselők fogadják el a beszámolót. 
 
Ezt követően a képviselő-testületek vita nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2012.(IV.26.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
62/2012.(IV.26.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
38/2012.(IV.26.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2012.(IV.26.) határozata 

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

/Kisbajcs: 22,23,24 /2012.(II.08.) 
Nagybajcs: 25,26,27 /2012.(II.08.) 
Vámosszabadi: 7,8,9/2012.(II.08.) 
Vének: 15,16,17 /2012.(II.08.)/ 

szóbeli tájékoztatást tudomásul veszik és elfogadják. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 
 
 

2.) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2011. évi gazdálkodásáról 
(zárszámadás) 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere elmondja, hogy a képviselő testületi tagok 
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megkapták a szöveges és a számszaki előterjesztést, amelyhez e-mail-en észrevétel, kérdés nem 
érkezett, így kérné a testületi tagok esetleges hozzászólásait.  
Elsőként a védőnői szolgálat gazdálkodásáról szólna, amelynek működését a 2011. évben is teljes 
mértékben fedezte az OEP-finanszírozás. A védőnő a pénzmaradványt elmondása szerint 
vércukorszintmérő, tesztcsíkok, gyógyszerek, nyomtatóhoz szükséges tintapatron beszerzésére, 
valamint az internetbekötés költségeire kívánja fordítani. 
 
Áder László képviselő: Hova tervezik az internetbekötést? 
 
Huszár Imre Nagybajcs község polgármestere: Nagybajcson a védőnői szobában, a közelmúltban 
került bekötésre. 
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2012.(IV.26.) határozata 
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 63/2012.(IV.26.) határozata 
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

39/2012.(IV.26.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

40/2012.(IV.26.) határozata 
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a közös 

fenntartású védőnői szolgálat 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót (zárszámadást) az 
előterjesztés szerint tudomásul veszik és elfogadják.  

A képviselő-testületek felhatalmazzák a védőnőt, hogy a Védőnői Szolgálatnál jelentkező 2011. évi 
előirányzat-maradvány (82.915,- Ft) felhasználásáról gondoskodjon. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, 
Szalainé Szentmihályi Andrea védőnő 

 
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere vitára bocsátja a közös fenntartású iskola 2011. 
évi gazdálkodásáról készült beszámolót. Megjegyzi, hogy az anyaiskolánál 2011. évről számottevő 
pénzmaradvány jelentkezik, amely teljes egészében visszaosztásra kerül a fenntartó önkormányzatok 
részére. 
 
Huszár Imre Nagybajcs község polgármestere: A pénzmaradvány visszautalásra kerül, vagy 
szükség van rá az elmaradt gázszolgáltatás díjának megfizetéséhez? 
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere: A szolgáltató hibájából történt számlázás 
elmaradásból származó költségek a 2012. évi költségvetést terhelik, abban kerültek betervezésre. A 
kimutatott pénzmaradvány május 15-ig visszautalásra kerül a fenntartó önkormányzatok részére, 
amennyiben ez mindenkinek megfelelő.  
Megkérdem az iskolaigazgató urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéshez? 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató: Mindenképpen elmondanám, hogy 2011-ben is megpróbáltunk 
takarékoskodni, ahogy idén is, arra törekszünk, hogy a lehető legkisebb költséggel, ugyanakkor 
változatlan színvonalon folytassuk a munkánkat. 
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Az iskola alapdokumentumainak átdolgozása a héten befejeződött, pénteken kerül a nevelőtestület 
elé elfogadásra. Az ünnepek után az iskola honlapjára feltesszük a dokumentációt, minden 
képviselőnek lehetősége nyílik áttanulmányozni azokat, a változásokat pedig egy későbbi együttes 
ülésen javasolnám megbeszélni, illetve elfogadni. 
Az iskola soron következő nagyobb adminisztrációs feladatáról is szólnék. Zajlik a NAT 
módosításának parlamenti vitája, amennyiben elfogadásra kerül, az év utolsó hónapjaiban át kell 
dolgoznunk a tantervünket a köznevelési törvény szellemében.  
Az Oktatási Hivatal által értékelt kompetenciamérés eredményét is a soron következő együttes ülésen 
javaslom megbeszélni. 
 
Áder László képviselő: Az iskolabusz beváltotta a hozzá fűzött reményeket? 
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere: Igen, elmondhatjuk, hogy a szülők 
maximálisan elégedettek. Jelenleg 8 győri gyermeket hoz reggelente, akiket 1-2 szülő mindig elkísér. A 
jelentős mértékű üzemanyag-áremelések ellenére a szállítás díja ebben a tanévben nem emelkedett, a 
vállalkozó elmondása szerint szeptembertől várható áremelés, de nem drasztikus mértékben. 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató: Sokat jelentett, hogy megoldódott a győri gyermekek utazásának 
kérdése. Jelenleg 8, ősztől az 5 újonnan beiratkozott győrivel 13 gyerek fog a busszal járni, az iskola 
ezen kívül más célokra, pl. úszástanfolyamokhoz, kirándulásra is igénybe veszi a szolgáltatást. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag  az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
37/2012.(IV.26.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 64/2012.(IV.26.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2012.(IV.26.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
41/2012.(IV.26.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a közös 
fenntartású intézmények 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót (zárszámadást) az előterjesztés 

szerint, az alábbi kiegészítéssel fogadják el: 
A Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolánál jelentkező 2011. évi 
előirányzat-maradvány (összesen 4.309.00,-Ft) a fenntartó önkormányzatok között tanulói 

létszámarányosan kerül visszaosztásra 2012. május hó 15. napjáig. 
Ezek alapján a 2011. évi előirányzat-maradványból Kisbajcs községet 1.317ezer Ft, Nagybajcs 

községet 1.345 ezer Ft, Vámosszabadi községet 1.400 ezer Ft, Vének községet 247ezer Ft illeti meg 
tanulói létszám arányosan. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

 
3.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
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Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere elmondja, hogy egyéb döntést igénylő ügyről 
nem tud, van-e kérdés, javaslat a képviselők részéről? 
 
Hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 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 

 
 
 

Réti Csaba                                          Kiss Tamás 
Vámosszabadi község polgármestere                   Vének község polgármestere 

 
 
 

        Dr. Szabó Eszter       Kapitányné Babos Irén                   
 Vámosszabadi község jegyzője  Kisbajcs-Nagybajcs-Vének községek aljegyzője       
   

 
 
 

Tóthné Ács Ildikó 
      Kisbajcs-Nagybajcs-Vének községek körjegyzője 

 
 

 

 

 


