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Készült: 2011. április 14-én (csütörtökön) 18.30 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, Győri Csaba, Tolnai Ferencné képviselők 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 
 
Igazoltan távol van: Christmann-né Horváth Klára, Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 
 
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Huszár Imre polgármester  
Csordás S. Tibor, Oross Imre képviselők 
Kapitányné Babos Irén jegyző 
 
Igazoltan távol van: Jászné Petrovicz Márta, Oross Frigyes képviselő  
 
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Réti Csaba polgármester   
Alasztics Ervin, Horváth Anita, Kukorelli Norbert, Méri Attila, Vámosi Elek Balázs képviselők  
Dr. Szabó Eszter jegyző 
 
Igazoltan távol van: Müller Sándor képviselő 
 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Kiss Tamás polgármester      
Forrás József, Ladocsi József, Tolnai Károly képviselők 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 
 
Igazoltan távol van: Bazsó Zsolt képviselő 
 
 
Jelen vannak továbbá:   Szabó Miklós iskolaigazgató 

Kamocsai Antalné tagiskola-vezető 
Hargitai Istvánné iskolaigazgató helyettes 
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 5 tagja 
közül 4 fő jelen van, Nagybajcs képviselő-testülete 5 tagja közül 3 fő jelen van, Vámosszabadi 
képviselő-testületének 7 tagja közül 6 fő jelen van, Vének képviselő-testületének 5 tagja közül 4 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 tájékoztatja a testületeket, hogy 2011. március 30-án megtörtént a 
VÁTI részéről az ellenőrzés az iskola akadálymentesítésének elszámolásával kapcsolatosan. Az 
ellenőrzés során komolyabb kifogást nem merült fel, néhány apró hiányosságot kell pótolni április 20-
ig; bízik benne, hogy a megítélt támogatást maradéktalanul megkapják. A TIOP-pályázat során a 
számítástechnikai eszközök beszerzésére sor került, az elszámolás folyamatban van. Közli a képviselő-
testületekkel az iskolai beiratkozás eredményét: 2011. évben a központi iskolába 27, míg a tagiskolába 9 
gyermeket írattak be. 
Elmondja, hogy az előző képviselő-testületi ülés óta kettő határozat végrehajtási határideje járt le, 
nevezetesen: 
A képviselő-testületek elfogadták a közös fenntartású intézmények 2011. költségvetését, módosították a 
Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Alapító Okiratát, és egységes 
szerkezetbe foglalták. A határozatok az abban foglaltak szerint végrehajtásra kerültek. 
Kéri, hogy a képviselők fogadják el a beszámolót. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag elfogadták a beszámolót, és az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2011.(IV.14.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
51/2011.(IV.14.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
38/2011.(IV.14.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
16 /2011.(IV.14.) határozata 

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

/Kisbajcs: 11,12/2011. 
Nagybajcs: 24,25/2011. 

Vámosszabadi: 1,2/2011. 
Vének: 6,7/2011./ 

szóbeli tájékoztatást tudomásul veszik és elfogadják. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 
 
 



2) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2010. évi gazdálkodásáról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a testületeket, hogy meglehetősen részletes előterjesztést 
kaptak kézhez a képviselők. Kéri, hogy vitassák meg az anyagot. Megjegyzi, hogy a 2010. évről 
minimális pénzmaradvány jelentkezik, a központi iskolánál 42 ezer forint, míg a tagiskolában 152 ezer 
forint volt. Ez utóbbi teljes egészében Vámosszabadi község önkormányzatát illeti. 
 
Huszár Imre Nagybajcs község polgármestere javasolja, hogy a maradványt a következő havi 
hozzájárulásban írja jóvá a gesztor önkormányzat.  
 
Réti Csaba Vámosszabadi község polgármestere helyesli a javaslatot. 
 
A közös intézmények beszámolójával kapcsolatban több kérdés nem merült fel. 
 
 
 Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
36/2011.(IV.14.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
52 /2011.(IV.14.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2011.(IV.14.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2011.(IV.14.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a közös 
fenntartású intézmények 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót (zárszámadást) az előterjesztés 

szerint az alábbi kiegészítéssel fogadják el: 
A Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolánál 2010. évből fennmaradó 

előirányzat-maradványt (42 ezer forintot) a következő havi hozzájárulásban létszámarányosan írja jóvá 
a gesztorönkormányzat. Ezek alapján a 2010. évi előirányzat-maradványból Kisbajcs községet 12.826Ft, 

Nagybajcs községet 14.586 Ft, Vámosszabadi községet 11.820 Ft, Vének községet 2.767 Ft illeti meg 
létszámarányosan. 
Határidő: azonnal. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 
 

3) Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Pedagógiai 
programjának elfogadása 
Előadó: Szabó Miklós iskolaigazgató 

 
Kamocsai Sándor polgármester felkéri Szabó Miklós iskolaigazgatót, hogy ismertesse az iskola 
pedagógiai programját.  
 
Szabó Miklós iskolaigazgató 2010. szeptemberében már elkészült az első módosítás, miszerint az 
alsó tagozatban is visszatérünk az osztályozásra a szöveges értékelés helyett, ezt a változtatást akkor 
minden önkormányzat elfogadta. Mára megtörtént a régi program teljes körű átdolgozása, azt számos 
ponton aktualizáltuk, jelenleg szakértői véleményre vár. Mivel a szakrendszerú oktatást benne hagytuk, 
elkerülhető lett volna a szakértői véleményezési eljárás lefolytatása, azonban úgy gondolom - az 



intézmény élén történt vezetőváltás miatt is -, célszerű véleményeztetni. A szakértői vélemény 
hiányában a program elfogadására a mai együttes testületi ülésen nem kerülhet sor. Ha elkészül, 
valamennyi önkormányzat testületével külön- külön kívánom megvitatni az új pedagógiai programot 
 
A képviselő-testületek jelen napirendi pontnál döntést nem hoztak. 
 
 

4) Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 
Tankönyvkezelési Szabályzatának jóváhagyása 
    Előadó: Szabó Miklós iskolaigazgató 

 
Szabó Miklós iskolaigazgató elmondja, hogy elkészült az iskola gyűjtőköri és tankönyvkezelési 
szabályzata, melyben az ingyenes tankönyvek használatát is előírná az intézmény. Törekedni fogunk 
olyan tankönyvek beszerzésére, amelyek több éven használhatók. Ez ugyan minden esetben nem 
lehetséges, hiszen sok a munkafüzet. A szabályzatban 3 éves használati időt jelöltünk meg a tanulók 
részére. Aki ingyenes tankönyvre jogosult, azok meg fogják kapni ingyen, aki viszont elveszti, vagy 
megrongálja a térítésmentes tankönyvet, akkor azt szankcionáljuk. Abban az esetben például, ha a 
tanuló egyáltalán nem tudja visszaadni a könyvet, teljes mértékben szeretnénk megfizettetni a szülővel a 
könyv árát.  
 
Dr. Szabó Eszter Vámosszabadi község jegyzője úgy gondolom, hogy aki rendszeres 
gyerekvédelmi kedvezményre, ezáltal ingyenes tankönyvre jogosult, azzal nem lehet megfizettetni az 
elveszett vagy megrongált tankönyv árát. Véleményem szerint így sérül az ingyenesség elve, a törvényi 
rendelkezés nem írható felül egy helyi szabályzattal.  
 
Szabó Miklós iskolaigazgató amikor a szülő, vagy a gyermek átveszi a tankönyvet, a szülő írásban 
nyilatkozna, hogy ő jó gazda módjára használja a könyvet; ez alapján szerintem lehet követelni, hogy 
vissza is adja, vagy esetleg fizessen érte. 
 
Dr. Szabó Eszter Vámosszabadi község jegyzője úgy gondolom, hogy a visszafizetési kötelezettség 
ellentétes a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben biztosított ingyenességgel, át kell dolgozni a 
szabályzatot, így nem fogadható el. 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató megkéri a jegyzőket, hogy az észrevétel alapján segítsék átdolgozni a 
szabályzatot, hogy a gyermekek, illetve szülők jogai ne sérüljenek, de a könyvhasználati szabályzat 
lényege, a takarékosság is megmaradjon.  
 
Réti Csaba Vámosszabadi község polgármestere kérdezi, volt-e eddig valamilyen átvételi lista az 
ingyenes tankönyvekről? 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató Eddig nem volt. 
 
Réti Csaba Vámosszabadi község polgármestere Akkor a mostani ingyenes tankönyveket 
szerintem nem lehet számon kérni a szülőkön. 
 
Kamocsai Sándor polgármester Javaslom, hogy a jegyzők közösen dolgozzák ki a szabályzatot, hogy 
az így elérni kívánt megtakarítás jelentkezzen. 
 
 
 Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 



Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
37/2011.(IV.14.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
53/2011.(IV.14.) határozata 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2011.(IV.14.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2011.(IV.14.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei felkérik 
Nagybajcs és Vámosszabadi községek jegyzőit, valamint Kisbajcs és Vének községek körjegyzőjét a 
Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Gyűjtőköri és Tankönyvkezelési 
Szabályzatának átdolgozására, különös tekintettel a szülők és gyermekek jogszabályban biztosított 

jogaira. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 
 
 

 
5) Egyéb döntést igénylő ügyek 

 
 
A.) Családsegítő szolgálat elindításának lehetőségei 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Győri TKT megkereste az önkormányzatokat a 
családsegítő szolgálat feladatellátásának lehetőségeivel, a kidolgozott munkaanyagot megküldték a 
polgármesterek részére. Néhány éve már történt ez irányú kezdeményezés a TKT részéről, akkor nem 
sikerült társulási szinten megszervezni és elindítani ezt a feladatot. Az a véleménye, hogy Kisbajcs 
Község Önkormányzata nem fog csatlakozni a társuláshoz, mivel ez többletkiadással járna. 
 
Réti Csaba Vámosszabadi község polgármestere Bennünket is megkeresett a TKT, előzetesen 
akkor is tárgyalta már a testület, akkor abban állapodtunk meg, hogy amennyiben nem jár plusz 
kiadással, akkor részt veszünk a közös feladat ellátásában, csatlakozunk a szolgálathoz.  
 
Dr. Szabó Eszter Vámosszabadi község jegyzője Amíg kifejezetten nem kötelezik a kétezer fő 
alatti településeket erre a feladatellátásra, addig nem hiszem, hogy felvállaljuk ezt a többlet kiadást. 
 
 
A képviselő-testületek jelen napirendi pontnál döntést nem hoztak. 
 
 

B) Győr-Szol Zrt. ajánlata nagytérségi hulladékgazdálkodási projekt önrészének visszafizetéséről 
    Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester továbbiakban tájékoztatja a képviselőket a Győr-Szol leveléről, mely 
szerint az önkormányzatoknak önerőt kell biztosítani a nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
beruházásához, a közölt adatok azonban jóval meghaladják az önkormányzatok által a korábbi években 
vállalt összegeket. 
 
Réti Csaba Vámosszabadi község polgármestere nem létezik, hogy itt a polgármesterek nem 
tudnak előterjeszteni olyan anyagot, amelyet a testületek elfogadnának. 



 
Huszár Imre Nagybajcs község polgármestere elmondja, hogy a körzet képviselője, Király Péter 
öttevényi polgármester összehívta az 1-es körzet polgármestereit, mely szerint az önkormányzatoknak 
nem kell megfizetni az emelt összegű önrészt. Minden települést megtévesztettek abban, hogy a 10 %-
os önerőt ugyan kérték, de azt mondták, hogy nem kell megfizetni. 
 
Réti Csaba Vámosszabadi község polgármestere Igen, ez valóban így történt, azonban nem lezárt 
az ügy, valójában a lakosságot nem szabadna, hogy érintse a dolog.  
 
Csordás S. Tibor Nagybajcs község képviselője A Győr-Szol azzal próbálkozik,hogy a 0 %-os 
önrész helyett nem is 10, hanem 20 %- os önrészt fizessenek az önkormányzatok. Ha létrejön 
megállapodás a községek és a szolgáltató között, akkor szerintem valahol a kettő közötti arány lehet. 
Szerintem a jogászok is legfeljebb ezt tudják elérni. Úgy gondolom, ha együtt lépnek fel a 
polgármesterek, akkor jó kondíciókat érhetünk el. A Társulás viszont nem tájékoztatta a községeket 
arról, hogy hitelt vesz fel.  
Visszatérő probléma, hogy a barna fedelű kukákért a szolgáltató kijön, azonban szinte üresen megy 
vissza, nincs igazán igény erre a szolgáltatásra. Ez ügyben is kellene dönteni. 
 
 

A képviselő-testületek határozathozatal nélkül tudomásul vették a tájékoztatást. 

 
Napirendek után: 
 
Huszár Imre Nagybajcs község polgármestere kérdezi, hol tart az iskola karbantartójának 
nyugdíjazása? 
 
Szabó Miklós iskolaigazgató Jelenleg nem tudok biztosat, hiszen még a dolgozótól nem kaptunk 
konkrét tájékoztatást. Benyújtotta a kérelmét a nyugdíjfolyósítóhoz, de ellentmondásos információkat 
kap az érintett. Jelenleg úgy néz ki, hogy még nem fog nyugdíjba vonulni. 
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere a nyílt testületi 
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 
 
 
         Kapitányné Babos Irén                       Dr. Szabó Eszter 
      Nagybajcs község jegyzője           Vámosszabadi község jegyzője    

 
 
                          Tóthné Ács Ildikó 

                                          Kisbajcs és Vének községek megbízott körjegyzője 


