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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. február 20-án (szerdán) 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
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester
Áder László, Győri Csaba, Tolnai Ferencné képviselők,
Tóthné Ács Ildikó körjegyző
Igazoltan távol van: Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester
NAGYBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL:
Huszár Imre polgármester
Csordás S. Tibor alpolgármester
Jászné Petrovicz Márta, Oross Imre képviselők,
Kapitányné Babos Irén aljegyző
Tóthné Ács Ildikó körjegyző
Igazoltan távol van: Oross Frigyes képviselő
VÁMOSSZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL:
Kukorelli Norbert alpolgármester
Alasztics Ervin, Horváth Anita, Méri Attila, Müller Sándor, Vámosi Elek Balázs képviselők
dr. Torma Viktória helyettes jegyző
Igazoltan távol van: Réti Csaba polgármester
VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL:
Kiss Tamás polgármester
Bazsó Zsolt alpolgármester
Ladocsi József, Nagy Lóránt képviselők
Tóthné Ács Ildikó körjegyző
Igazoltan távol van: Forrás József képviselő
Jelen vannak továbbá:
meghívottként:

Tolnay Béláné gazdálkodási előadó – jegyzőkönyvvezető
Szabó Miklós iskolaigazgató
Tóth Gyula és Mészáros Mátyás, a Kisalföld c. napilap munkatársai

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. Mivel az ülés sajtónyilvános,
köszönti a Kisalföld c. lap képviseletében megjelent Tóth Gyula újságírót és Mészáros Mátyás
fotóriportert is.
Megállapítja, hogy a négy képviselő-testület határozatképes, mert Kisbajcs képviselő-testületének öt
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tagja közül 5 fő jelen van, Nagybajcs képviselő-testülete öt tagja közül 4 fő jelen van 1 fő igazoltan
távol, Vámosszabadi képviselő-testületének hét tagja közül 4 fő jelen van, 3 fő igazoltan távol Vének
képviselő-testületének öt tagja közül 4 fő jelen van, 1 fő igazoltan távol 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
napirendet tárgyalták:
1.) Beszámoló a két ülés között történtekről
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőtestületeket arról, hogy a kormányhivatal
megküldte írásos állásfoglalását az iskolai étkeztetés és utaztatás költségviselésének kérdésében, mely
valamennyi képviselő és jegyző részére megküldésre került az előterjesztések között.
Elmondja, hogy Szabó Miklós iskolaigazgató a győri diákok utaztatásában megpróbált előbbre jutni a
Kisalföld Volánnál, azonban nem járt szerencsével, mivel a cég ezúttal is csupán olyan járatmódosításra
lenne hajlandó, amely a Vízivárosból Kisbajcsra járó gyerekeket továbbra sem venné fel, csak a 14-es
úton, vagy a város határában.
Kamocsai Sándor polgármester kéri, hogy a képviselők a két ülés között történtekről szóló szóbeli
tájékoztatást fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevők száma:
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 5 fő
Nagybajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő
Vámosszabadi Község Önkormányzata részéről: 6 fő
Vének Község Önkormányzata részéről: 4 fő
Döntésből kizárt képviselők neve: Ezt követően
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag,
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag és
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,
az alábbi határozatot hozták:
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2013.(II.20.) határozata
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2013.(II.20.) határozata
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
65/2013.(II.20.) határozata
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2013.(II.20.) határozata
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a két
ülés között történtekről szóló szóbeli tájékoztatást tudomásul veszik, és elfogadják.
Határidő: azonnal
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester
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2.) Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2013. évi
költségvetése
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a képviselők megkapták az átdolgozott költségvetést,
azt vitára bocsátja.
Méri Attila képviselő: Ezek szerint a győri gyerekek utaztatása a Volánon keresztül megoldódott.
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy továbbra sem oldódott meg a probléma, mivel a
Volán ajánlata szerint Vámosszabadiról a régi bácsai úton jönne át a busz, és csak az utolsó bácsai
megállóban, a város határában venné fel a gyerekeket, úgy jönne tovább Kisbajcsra. Azonban a szülők,
ha már a város határáig elhozzák a gyerekeket, akkor vagy elviszik őket egészen az iskoláig, vagy esetleg
irányt váltanak, és egyenesen győri intézményt választanak.
Méri Attila képviselő: Gyakorlatilag tehát két helyen is fel tudnak szállni a járatra a gyerekek. A
Galántai úti megállóban, és az ún. Kurta kocsmánál is fel lehetne szállni.
Szabó Miklós iskolaigazgató: Kevesen vannak, akik a 14-es úthoz közel laknak, a legtöbb gyerek
inkább a 14-es út és a bácsai utolsó megálló között, a Vízivárosban él. Az egyeztetésen a Volán részéről
rögtön elutasításra került az a javaslatom, hogy a régi bácsai úton jöjjön végig a busz. Azt a lehetőséget
támogatják, hogy a járat, amely összeszedné a gyerekeket, a 14-es úton menjen ki Vámosszabadira, a
bekötőúton jöjjön vissza Bácsára, majd így jöjjön Kisbajcsra, így azonban negyed órával hosszabb lenne
a menetidő. Ez azt jelenti, hogy kb. 8,00 órára érne az iskolához a járat, ez viszont a becsengetés, és a
délutáni buszjárat miatt nem kivitelezhető. A szülőket tájékoztattuk, akik nagyon megdöbbentek a
helyzeten.
Kukorelli Norbert alpolgármester: Vámosszabadi álláspontja annyiban változott a legutóbbi ülés óta,
hogy a Vámosszabadiról ténylegesen Kisbajcsra járó 13 tanuló étkeztetését tudjuk vállalni, azonban
sajnos az utaztatási költségek finanszírozásában nem áll módunkban részt venni, mivel úgy gondoljuk,
hogy az annak a településnek a feladata, amelynek területén az intézmény működik.
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy jelenleg is él a négy település által kötött közoktatási
megállapodás, amelyben az áll, hogy a működési kiadásokat a tanulói létszám alapján kell felosztani.
Huszár Imre polgármester: Szeretném felhívni a képviselők figyelmét Vámosszabadi önkormányzata
85/2005. határozatára, amelyben a társulási megállapodás jóváhagyták, így azt is, hogy a működési
költségekhez tanulói létszám alapján kötelessége valamennyi testületnek, így Vámosszabadinak is
hozzájárulnia. A megállapodás szerint pedig akár tetszik, akár nem, december 31-ig Vámosszabadi is a
társulás tagja, a kilépési szándékot három hónappal korábban be kell jelenteni. Csak akkor tudunk jól
együttműködni, ha ezt a megállapodást mindenki betartja.
Méri Attila képviselő: Csakhogy a törvények időközben változtak, az új köznevelési törvény az
iskolafenntartó társulásokat már nem ismeri.
Huszár Imre polgármester: Ne beszéljünk félre, a lényeg az, hogy december 31-ig kötelesek vagytok
részt venni és vállalni a kötelezettségeket, mert a megállapodás még él.
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Méri Attila képviselő: Kérem, hogy a szerződő felek próbáljanak racionálisan gondolkodni, nem
biztos, hogy 16 gyereket félévente 1,6millió forintért lakásajtótól iskolaajtóig kell fuvaroztatni, akkor,
amikor létezik tömegközlekedés is. A Kisalföld Volán nyitott rá, meg lehet ezt oldani másként is.
Nagyon sajnálom, hogy ha vitatkozunk össze, akkor ez eszébe sem jut senkinek.
Szabó Miklós iskolaigazgató: Négy év múlva semmi probléma nem lesz ezzel, 4 év múlva ezek a
gyerekek el tudnak sétálni a buszmegállóig, és menetrendszerinti járattal eljönni az iskolába. Ezek a
gyerekek azonban még csak 6-7-8 évesek, és manapság a szülők szívesebben engedik el őket, ha tudják,
hogy biztos helyen vannak egy olyan buszon, ami a háztól az iskoláig szállítja. Ez addig jelent problémát,
amíg kicsik ezek a gyerekek.
Kukorelli Norbert alpolgármester: A megállapodással csak egyetlen baj van, az, hogy nincs közösen
fenntartott intézményünk, hiszen az iskola január 1-jétől állami fenntartásba került. Ezért nem értem,
miért kéritek számon a győri gyerekek utaztatását? Akkor inkább adok pénzt a vámosi iskolások győri
utaztatásához.
Kamocsai Sándor polgármester: Eddig is normatív támogatást kaptak a fenntartók a gyermeklétszám
után. 2002 óta népszerűsítettük az iskolát, és sok győri szülő ide íratta a gyermekét, mert nekik ez a
családcentrikus iskola tetszett, és ezt szerették meg. Az állami támogatás jól jött, mindegyik
önkormányzatnak, hiszen működtetni kellett az intézményt, most pedig úgy tűnik, hogy mivel már nem
kapunk normatívát, ezért már nem kérünk a győri gyerekekből sem. Le kell ülnünk a szülőkkel
egyeztetni, egyetértek Attilával, nyíltan oda kell állni a szülők elé, és bízom abban, hogy sikerül
kompromisszumot kötni. A szülők is lássák azt, hogy bár változott a törvényi szabályozás, továbbra is
igyekszünk biztosítani az iskolai utaztatást, lássák, hogy nem hagyjuk őket cserben. Ha korábban
idecsábítottuk a gyerekeket, most nem mondhatjuk, hogy menjetek oda, ahova akartok, úgy gondolom,
hogy ez nagyon jellemtelen lenne a Szigetköz csücskének települései részéről. Bízom benne, hogy nem
ilyen képviselők ülnek itt, hogy csak így eldobják ezt a 15-20 gyereket.
Méri Attila képviselő: Vámosszabadi mindig nyitott volt a konszenzus irányába, nem kérünk többet a
bácsai szülőktől, mint amit a vámosi szülő is megtesz, annyit, hogy ők is vegyék igénybe a
tömegközlekedést.
Jászné Petrovicz Márta képviselő: Szeretném jelezni, hogy most tanév közben vagyunk, és a győri
szülők a jelenlegi feltételekkel vállalták, hogy ide járatják a gyerekeiket. Tanév közben nem várhatjuk el a
szülőtől sem, hogy iskolát válasszon, ráadásul a gyerekeknek sem teszünk jót ezzel. Nem lenne helyes
tanév közben változtatni az utaztatási feltételeken, ezt a tanévet még vállalják fel az önkormányzatok
júniusig.
Kamocsai Sándor polgármester: Ahogy arról már valamennyi önkormányzat értesült, a kisbajcsi iskola
felvételi körzetét csak a 4 településben jelölte ki a kormányhivatal. Az oktatási hivatalnál próbáltuk
kezdeményezni a körzethatár módosítást, ha ez elfogadásra kerülne, akkor a győri gyerekek utaztatását a
KIK finanszírozná, hiszen ők is a felvételi körzethez tartoznának.
Úgy gondolom, hogy továbbra is lehetővé kell tennünk azt, hogy a győri gyerekek is ide járhassanak
iskolába. Ha a gyereklétszám csökkenni kezd, elképzelhető, hogy egy idő után be kell zárni az iskolát. Az
elmúlt években sokat tettünk azért, hogy még színvonalasabb legyen az oktatás, és jelentős összegeket
költöttek az intézményre az önkormányzatok, úgy tűnik, ezt most fel akarja rúgni Vámosszabadi.
Szabó Miklós iskolaigazgató: Mivel már elkezdődött a tanév, kérnénk, hogy legalább június hónapig
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biztosítsák az önkormányzatok az utaztatást. Ellenkező esetben joggal érezhetik úgy a szülők, hogy
becsapták őket, a megoldást most Önöktől várják. Remélhetőleg találunk megoldást a Volánnal is,
amelyet vagy elfogadnak a szülők, vagy nem, de egyenlőre a szerződéses buszjáratnak nincs alternatívája,
és a gyerekeknek holnap is el kell jutniuk az iskolába.

Kamocsai Sándor polgármester 5 perc szünetet rendel el annak érdekében, hogy minden település meg tudja
beszélni a kérdést.
Szünet után:
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a szünetben megegyezés született a testületek között.
Az előterjesztésnek megfelelően az önkormányzatok az étkeztetés költségeihez az adott településről
étkezést igénybe vevő tanulói létszám alapján járulnak hozzá. A győri gyerekek étkeztetése, valamint a
konyhai alkalmazott költsége a hatályos társulási megállapodás alapján, tanulói létszám arányában került
elosztásra. Ismerteti az új hozzájárulási összegeket. Az étkeztetés szakfeladaton a kiadás 13.833 ezer
forint, a bevétel 10.181 ezer forint, a felosztandó költség pedig 3.652 ezer forint.
Az utaztatás finanszírozását mindegyik község vállalni kívánja 2013. június végéig, amelynek összes
költsége 1.120 ezer forint, ez szintén a társulási megállapodás alapján, tanulói létszám arányában kerül
felosztásra.
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 kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2013. évi
költségvetését az előterjesztés szerint megismerték, és elfogadják az alábbiak szerint:
 az önkormányzatok az étkeztetés költségeihez az adott településről étkezést igénybe vevő tanulói
létszám alapján járulnak hozzá.
 a győri gyerekek étkeztetése, valamint a konyhai alkalmazott költsége a hatályos társulási
megállapodás alapján, tanulói létszám arányában került elosztásra.
 az utaztatás finanszírozását mindegyik község vállalni kívánja 2013. június végéig, amelynek
költsége szintén a társulási megállapodás alapján, tanulói létszám arányában kerül felosztásra.
Határidő: azonnal
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester
Döntéshozatalban résztvevők száma:
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 5 fő
Nagybajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő
Vámosszabadi Község Önkormányzata részéről: 6 fő
Vének Község Önkormányzata részéről: 4 fő
Döntésből kizárt képviselők neve: Ezt követően
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag,
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag és
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,
az alábbi határozatot hozták:
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Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2013.(II.20.) határozata
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2013.(II.20.) határozata
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
66/2013.(II.20.) határozata
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2013.(II.20.) határozata
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a közös
fenntartású kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2013. évi
költségvetését az előterjesztés szerint megismerték, és elfogadják az alábbiak szerint:
 az önkormányzatok az étkeztetés költségeihez az adott településről étkezést igénybe vevő
tanulói létszám alapján járulnak hozzá.
 a győri gyerekek étkeztetése, valamint a konyhai alkalmazott költsége a hatályos társulási
megállapodás alapján, tanulói létszám arányában került elosztásra.
 az utaztatás finanszírozását mindegyik község vállalni kívánja 2013. június végéig, amelynek
költsége szintén a társulási megállapodás alapján, tanulói létszám arányában kerül felosztásra.
Határidő: azonnal
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester

3.) Önkormányzati vélemények iskolai felvételi körzet meghatározásához
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester
Kamocsai Sándor polgármester annyival egészíti ki az előterjesztést, hogy jó lenne, ha Győr felé
tudnánk nyitni. A felvételi körzet meghatározásával kapcsolatban véleményezési joggal élhetnek az
önkormányzatok.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kamocsai Sándor polgármester az írásos előterjesztésben foglalt határozat - tervezetet terjeszti a
képviselő-testület elé elfogadásra.
Döntéshozatalban résztvevők száma:
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 5 fő
Nagybajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő
Vámosszabadi Község Önkormányzata részéről: 6 fő
Vének Község Önkormányzata részéről: 4 fő
Döntésből kizárt képviselők neve: Ezt követően
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag,
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag és
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,
az alábbi határozatot hozták:
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Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2013.(II.20.) határozata
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2013.(II.20.) határozata
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
67/2013.(II.20.) határozata
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2013.(II.20.) határozata
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében rögzített, iskolai felvételi
körzethatár meghatározásához kapcsolódó véleményezési jogukkal élve, a kisbajcsi Vörösmarty
Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola (OM azonosító: 030597) férőhelye
kihasználtságának érdekében, továbbá az elmúlt évek gyakorlatát figyelembe véve javasolják, hogy az
intézmény kötelező felvételt biztosító körzetét a Kormányhivatal egészítse ki Győr Kis-Bácsa, NagyBácsa és Révfalu településrészekkel.
A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőket, hogy a települések döntéséről a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát értesítsék.
Határidő: 2013. február 21.
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Huszár Imre polgármester, Kukorelli Norbert
alpolgármester, Kiss Tamás polgármester, dr. Torma Viktória jegyző, Tóthné Ács Ildikó körjegyző
4.) Közoktatási társulási megállapodás megszűnése
Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester
Kukorelli Norbert alpolgármester: Szeretnénk, hogy a tanév égéig szüntessük meg a
megállapodást, és helyette addig kidolgozni egy korszerűbbet és egyszerűbbet. Véleményünk szerint
ez a társulás már megszűnt, mivel okafogyottá vált azzal, hogy az alapfokú oktatás feladatellátást
átvállalta az állam, továbbá az új önkormányzati törvény is úgy rendelkezik, hogy felül kell vizsgálni a
régi társulási megállapodásokat.
Kiss Tamás polgármester: A megállapodással van gond, vagy a formájával? Miért kell
megszüntetni, miért nem elég megváltoztatni?
Kukorelli Norbert alpolgármester: Szerintem megszűnt, azért. Ráadásul a törvény is előírja, hogy
felül kell vizsgálni, ez nem kérdés.
Csordás S. Tibor alpolgármester: Ha módosítani akarunk, az alapjait szedjük össze, melyek azok a
tételek, amit másként gondolunk, hiszen lehet, hogy ebben éppen konszenzus van közöttünk. Nem
értek egyet azzal, hogy feltétlenül meg kell szüntetni a megállapodást, elégséges lehet a módosítás is.
Nem szabad megszüntetni addig, amíg nem látjuk, mennyit szeretnénk változtatni rajta. Gondolom,
összeszedtétek, hogy mi az, amin változtatni szeretnétek, ezeket küldjétek át, hadd ismerjük meg mi
is.
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester: Szerintem sem megszüntetni, hanem változtatni
kell, kellene most megszüntetni a társulást, mivel nem az alapokkal van itt probléma, úgy gondolom,
inkább nézeti problémáink vannak. Ez a megállapodás a mai napig hatályos, változtatni viszont lehet.
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Ez a megállapodás mai napig él, nem szűnt meg, nem emlékszem, hogy bármelyik önkormányzat
kezdeményezte volna a megszüntetését.
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy ezt a megállapodást korszerűsíteni kell, kivenni a
kötelező feladatok közül, amelyik már nem él. Javasolja, hogy a jegyzők dolgozzák át a megállapodást
a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, illetve mindegyik testület gyűjtse össze, mi a
javaslata.
Csordás S. Tibor alpolgármester: Amennyiben csupán formai kifogások vannak, azt meg tudjuk
oldani. Ha azonban elvi problémák adódtak, azokat látnunk kellene, hogy végig tudjuk beszélni.
Egyébiránt amíg a megállapodás él, aszerint kell működnünk és dolgozunk, még ha egyik-másik
pontja már nem felel is meg a valóságnak.
Alasztics Ervin képviselő: Az elvi jelentőségű vitához annyit szeretnénk hozzáfűzni, hogy
egyszerűen ez a szerződés véleményem szerint okafogyottá vált, hiszen a célja a kötelező általános
iskolai oktatás, ilyen pedig már nincs. Szélsőséges esetben egyoldalú nyilatkozatot tehet
Vámosszabadi, hiszen törvényi felhatalmazása van rá, hiszen az új önkormányzati törvény
rendelkezik arról, hogy a megállapodást 6 hónapon belül felül kell vizsgálni, és szélsőséges esetben
akár fel is mondhatja az önkormányzat. Az alpolgármester úr kezdeményezte ennek a
megállapodásnak a megszüntetését a tanév végéig, de azt is hozzátette ugyanakkor, hogy szeretnénk
új szerződést létrehozni. Ez Vámosszabadi önkormányzat álláspontja. Szeretném felhívni a figyelmet
arra, hogy a módosítás akkor lép életbe, ha valamennyi résztvevő egyhangúlag egyetért vele.
A jelenlegi megállapodás egyetlen mondata sem igaz, ezért Vámosszabadinak az az álláspontja, hogy a
tanév végével zárjuk le ezt a történetet, és addig dolgozzunk ki újat, amelyben Vámosszabadi
szempontjai is érvényesülnek. De készek vagyunk új szerződés megkötésére.
Kamocsai Sándor polgármester: Mi a szándékotok a vámosszabadi tanulókkal, esetleg máshova
szeretnétek orientálni a vámosszabadi gyerekeket? Az új megállapodás és az iskola jövője
szempontjából ez nagyon fontos.
Alasztics Ervin képviselő: Nem célunk az iskola ellehetetlenítése. Mi csak a ténylegesen igénybe
vett szolgáltatások arányában szeretnénk vállalni a költségeket.
Kamocsai Sándor polgármester: Megkérnénk Vámosszabadit, hogy dolgozza ki az új
megállapodást, a jegyzőket és a polgármestereket tájékoztassa.
Áder László képviselő: Annak érdekében, hogy mindegyik fél megismerhesse a másik álláspontját,
szerintem jelöljünk ki egy határidőt, ameddig valamennyi testület elkészíthetné a saját változatát.
Legyen pl. május 1.
Kamocsai Sándor polgármester: Ezeket a javaslatokat előzetesen megvitatnák a jegyzők, illetve a
polgármesterek, majd június 30-ig el lehetne fogadni az új megállapodást, megszüntetni a régit.
Csordás S. Tibor alpolgármester: Nem értek egyet. Ha csak egy része változik a szövegnek, akkor
nem kell új megállapodás, amennyiben azonban alapjaiban változik, akkor újat kell készíteni.
Ez a megállapodás valóban elavult, de míg az új tervezetet nem látom, én nem fogadom el, egyetlen
javaslatot sem láttam a módosításra.
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Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Az étkezetési és utaztatási feladatok együttes ellátására nem
szükséges feltétlenül társulási megállapodás, elegendő lehet erre egy egyszerűbb megállapodás is.
Kamocsai Sándor polgármester az írásos előterjesztésben foglalt határozat - tervezetet terjeszti a
képviselő-testület elé elfogadásra.
Döntéshozatalban résztvevők száma:
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 5 fő
Nagybajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő
Vámosszabadi Község Önkormányzata részéről: 6 fő
Vének Község Önkormányzata részéről: 4 fő
Döntésből kizárt képviselők neve: Ezt követően
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag,
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 1 nem szavazattal,
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag és
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,
az alábbi határozatot hozták:
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2013.(II.20.) határozata
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2013.(II.20.) határozata
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
68/2013.(II.20.) határozata
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2013.(II.20.) határozata
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei
a kötelező közoktatási és alapfokú művészetoktatási feladatok társulás útján történő megvalósítására
2005. évben kötött megállapodást felül kívánják vizsgálni. A képviselő-testületek az ezzel kapcsolatos
álláspontokról és konkrét javaslataikról 2013. május 1-jéig 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 1.,
megállapodás elfogadására: 2013. június 30.
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester
5.) Egyéb, döntést igénylő ügyek
A) Iskolabusz szerződésének megkötése
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a legutóbbi együttes ülést követően Kisbajcs,
Nagybajcs és Vének önkormányzatai a kérdés rendezéséig, azért, hogy a feladat ne maradjon ellátatlanul,
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felvállalták a győri gyerekek utaztatásának Vámosszabadi önkormányzatára eső költségeit. Szeretnénk, ha
az iskolabusz szerződést a négy önkormányzat kötné meg 2013. június 15 napjáig. Ismerteti a szerződés
szövegét.
Elfogadja Vámosszabadi ezt a szerződés tervezetet?
Vámosi Elek Balázs képviselő: Mi történik akkor, ha a Volán mégis kihozza a gyerekeket Bácsán
keresztül?
Szabó Miklós iskolaigazgató: Erre szeptember előtt nem kell számítani.
Alasztics Ervin képviselő: A szerződés elbírna még egy utolsó pontot, mondjuk egy 30 napos
felmondást.
Áder László képviselő: Foglaljuk bele, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.
szabályai az irányadók.
Alasztics Ervin képviselő: Miért nem azt írjuk bele, ami szándékaink szerint való, hogy 1 hónapos a
felmondási idő, ezt sem tiltja a törvény, és ami benne van, azt már nem lehet vitatni. Az elmaradt haszon
az kár, és elmaradt haszon címén a vállalkozó igényt jelenthet be, amennyiben azonban szerepel a
felmondási idő, erre nem hivatkozhat.
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 Iskolába (OM azonosító: 030597) járó győri
tanulók utaztatásához továbbra is iskolabuszt biztosítanak, 2013. június 15. napjáig. A képviselőtestületek a feladat ellátásával 8.000,-Ft + Áfa/nap szállítási díjért a RENÉ-BUSZ Személyszállító Kft-t
(9096 Nyalka, Rákóczi F. u. 3., adószám: 22797830-2-08) bízzák meg.
A képviselőtestületek az előterjesztés szerinti szerződés-tervezetet jóváhagyják azzal, hogy a szerződés
szövege a következő mondattal egészül ki:
„Jelen szerződést bármelyik fél - 30 (harminc) napos határidővel - rendes felmondással felmondhatja.”
A képviselőtestületek felhatalmazzák Kamocsai Sándort, Kisbajcs község polgármesterét, hogy a
vállalkozóval a 2013. 01.01-2013.06.15. időszakra vonatkozóan a szerződést megkösse.
Határidő: azonnal
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester
Döntéshozatalban résztvevők száma:
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 5 fő
Nagybajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő
Vámosszabadi Község Önkormányzata részéről: 6 fő
Vének Község Önkormányzata részéről: 4 fő
Döntésből kizárt képviselők neve: Ezt követően
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag,
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag és
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Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,
az alábbi határozatot hozták:
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2013.(II.20.) határozata
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2013.(II.20.) határozata
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
69/2013.(II.20.) határozata
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2013.(II.20.) határozata
Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a kisbajcsi
Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolába (OM azonosító: 030597) járó győri
tanulók utaztatásához továbbra is iskolabuszt biztosítanak, 2013. június 15. napjáig. A képviselőtestületek a feladat ellátásával 8.000,-Ft + Áfa/nap szállítási díjért a RENÉ-BUSZ Személyszállító Kft-t
(9096 Nyalka, Rákóczi F. u. 3., adószám: 22797830-2-08) bízzák meg.
A képviselőtestületek az előterjesztés szerinti szerződés-tervezetet jóváhagyják azzal, hogy a szerződés
szövege a következő mondattal egészül ki:
„Jelen szerződést bármelyik fél - 30 (harminc) napos határidővel - rendes felmondással felmondhatja.”
A képviselőtestületek felhatalmazzák Kamocsai Sándort, Kisbajcs község polgármesterét, hogy a
vállalkozóval a 2013. 01.01-2013.06.15. időszakra vonatkozóan a szerződést megkösse.
Határidő: azonnal
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester

B) Kisbajcs 207/10 hrsz-ú ipari terület közművesítése
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester
Kamocsai Sándor polgármester: A legutóbbi ülés óta mire jutottak a testületek ebben a kérdésben?
Kukorelli Norbert alpolgármester: Nekünk erre most nincs pénzünk, javasoljuk, hogy, még ha
alacsonyabb áron is, de közművesítés nélkül adjuk el a telkeket.
Kamocsai Sándor polgármester: A tervek már elkészültek, a területátadás is megtörtént, a munkát a
vízmű el is kezdte.
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Az adásvételi szerződés azt rögzíti, hogy amennyiben a közművesítést
Kisbajcs előlegezi meg, a terület értékesítésekor a vételárból megilleti a közművesítés költségének
arányos része.
Alasztics Ervin képviselő: A szerződés ismeretében az az álláspontunk, hogy a közművesítés
költségeit Vámosszabadi nem vállalja, azt előlegezze meg Kisbajcs.
Bazsó Zsolt alpolgármester: Vének önkormányzata sem előlegezi meg a közművesítés költségeit.
Jelen napirendi pontnál a képviselő-testületek döntést nem hoztak.
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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
Kisbajcs község polgármestere

Huszár Imre
Nagybajcs község polgármestere

Kukorelli Norbert
Vámosszabadi község alpolgármestere

Kiss Tamás
Vének község polgármestere

dr. Torma Viktória
Vámosszabadi község helyettes jegyzője

Kapitányné Babos Irén
Kisbajcs-Nagybajcs-Vének községek aljegyzője

Tóthné Ács Ildikó
Kisbajcs-Nagybajcs-Vének községek körjegyzője
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