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JEGYZŐKÖNYV 
 
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. január 29-én 
(csütörtökön) 17.00 órai kezdettel tartott ülésén 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza  
 
Jelen vannak:  Kamocsai Sándor polgármester 

 
Bárány Dezsőné 
Tolnai Ferenc 
Hargitai Istvánné 
Győri Csaba 
Hatoss Gábor 
Nagy Ignác 
Császárné Kovács Erzsébet képviselők 

 
Jelen van továbbá:   

Burányi Bernadett körjegyző 
   Tolnay Béláné gazdálkodási előadó 

Zalkáné Béres Andrea könyvtáros 
Vassné Dobesch Éva Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda vezetője 
 

Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert a 8 tag közül 8 jelen van. Előterjeszti a napirendi javaslatot. Ezután a képviselők 
a napirendet egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendet tárgyalják. 
 

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

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az előző képviselő-testületi ülés óta több határozat 
végrehajtási határideje járt le, nevezetesen: 
A képviselő-testület elfogadta a Jókai utcai útlejegyzéssel és a Mindenki Ebédel Programmal 
kapcsolatos tájékoztatót, a 2008. évi gazdálkodás ¾ éves eredményeiről szóló beszámolót, a 2009. évi 
költségvetési koncepciót, valamint a játszótér kötelező felülvizsgálatáról szóló döntést, melyet 
megrendelésre került. 
Kéri, hogy a képviselők fogadják el a beszámolót.  
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

1/2009.(I.29.) határozat    
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 99,101,112,113,114/2008. számú 

határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
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2.) Kisbajcs Községi és Iskolai Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 
felülvizsgálata 

 Előadó: Burányi Bernadett, Zalkáné Béres Andrea könyvtáros 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a képviselők az írásos előterjesztést kézhez kapták. A 
szabályzat átdolgozásának gondolata még a költségvetési koncepció készítése során merült fel, 
ugyanis a költségvetési törvény tervezetében a mozgókönyvtárak számára szükséges nyitva tartás heti 
20 óra lett volna. Erről akkor tájékoztatást kaptak a képviselők. A szabályzat azonban szakmai 
szempontok alapján is felülvizsgálatra került. Most az újabb nyitva tartásban kellene véleményt 
formálni, mivel korábban elhangzott, hogy célszerű lenne a községi és iskolai könyvtári nyitva tartást 
különválasztani.  Törvényi szabályozás szerint a könyvtárnak heti 6 órában kell nyitva tartania. 
Kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 
 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő: Igény van-e a többlet nyitva tartásra? 
 
Zalkáné Béres Andrea könyvtáros: A délelőtti órákban a községi könyvtár nyitva tartása nem 
szükségeltetik. 
 
Hargitai Istvánné képviselő: Igazán délelőtt nem lehet külön választani az iskolai és községi 
könyvtárt. 
 
Zalkáné Béres Andrea könyvtáros: Délelőtt nem lenne nyitva a könyvtár, inkább a délutáni 
órákban kell. Az alábbi nyitva tartást javasolja, az iskolai könyvtári nyitva tartás kiegészülne 3 óra 
időtartamban községi könyvtári nyitva tartással:  

Hétfő:   13,30 - 17,30 
Kedd:   15,30 - 16,30 
Szerda:  13,30 - 16,30 
Csütörtök:  15,30 - 16,30 
Péntek:  15,30 - 16,00 

 
Burányi Bernadett körjegyző: Már nem kell könyvbeszerzésre keretet biztosítani. 
 
Zalkáné Béres Andrea könyvtáros: De a mostani normatívából is jó lenne elkülöníteni, vannak 
olyan könyvek, amit saját magam szoktam beszerezni. 
 
Burányi Bernadett körjegyző: El lehet-e különíteni a községi és iskolai könyveket? 
 
Zalkáné Béres Andrea könyvtáros: Még a régi könyvek esetében lehetett, de már most nem, de 
szinte teljes egészében a beszerzett könyvek a községé. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Akkor milyen nagyságban kerüljön elkülönítésre a könyvek 
beszerzésére? 
 
Zalkáné Béres Andrea könyvtáros: 50.000,- Ft-ra tartana igényt. 
 
Kamocsai Sándor polgármester összefoglalja az elhangzottakat és kéri, hogy a képviselők fogadják 
el a könyvtár nyitvatartási idejének módosítását. 
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2/2009.(I.29.)határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Községi és Iskolai Könyvtár Szervezeti és 
Működési szabályzatának felülvizsgálatát az előterjesztés szerint az alábbi módosításokkal elfogadja: 

A könyvtár nyitva tartásának rendje: 
Hétfő:    13,30 - 17,30 
Kedd:   15,30 - 16,30 
Szerda:   13,30 - 16,30 
Csütörtök:  15,30 - 16,30 
Péntek:  15,30 - 16,00 

A képviselő-testület a könyvtár állománygyarapítására minden évben a költségvetésében 
meghatározott összegű fedezetet biztosít. 2009. évben állománygyarapításra biztosított előirányzat 

50.000 Ft. 
Határidő. Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

3.) Közműves víz-, és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés 
díjának meghatározásáról szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 
 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a Pannon-Víz Zrt. értesítette az önkormányzatot, 
hogy módosítani kívánja a közműves víz és kommunális szennyvíz díjait, valamint díjat állapít meg a 
csapadékvíz-elvezetésre. Ez alapján szükséges az önkormányzatnak is módosítania az erre vonatkozó 
rendeletét. Ismerteti a rendelet tervezetet. 
Elmondja, hogy új dolog a csapadékvíz elvezetéséért fizetendő díj, ezt ellenőrzik majd, mivel nem 
mindenkire fog vonatkozni. 
Elmondja továbbá, hogy a szabálytalan vízi közműt is kérték, hogy tegyék bele a rendeletbe, azonban 
azt - a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Törvényességi Főosztályával egyeztetve - 
nem lehet beletenni.  
 
Kamocsai Sándor polgármester:  A Közgyűlés elfogadta az emeléseket így a testületnek is el kell 
fogadni. Kéri, hogy a rendelettervezettel kapcsolatban a képviselők tegyék fel kérdéseiket, mondják el 
véleményeiket. 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kisbajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2009.(I.30.) rendelete 

a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól,  
valamint a csapadékvíz elvezetés díjának meghatározásáról 

(Rendelet a jkv. 1. számú melléklete) 
 

4.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás és fogyatékosok nappali 
ellátása szociális szolgáltatások térítési díjának megállapítása 
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 
 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi 
segítségnyújtás és fogyatékosok nappali ellátásához szükséges szociális szolgáltatások térítési díjainak 
megállapításához szükséges az önkormányzatnak módosítania a szociális rendeletét. 
Ismerteti a rendelet-tervezetet. 
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Elmondja, hogy a jelzőrendszer működtetése nem kerül az önkormányzatnak pénzébe, ezért itt a 
térítési díj 0 Ft. A házi segítségnyújtással és a fogyatékosok nappali ellátásával kapcsolatban azonban 
térítési díjat kell majd szedni az önkormányzatnak. Ismerteti a térítési díj kiszámításának módját. Az 
önkormányzat saját teherbíró képességétől függően adhat támogatást az egyes ellátási formákban 
részesülőknek, illetve sor kerülhet további kedvezmények megállapítására. A személyi térítési díjnál, 
amit az intézmény állapít meg, egy ellátottra nézve van egy olyan korlát, hogy a térítési díj a 
jövedelmének a 20%-át házi segítségnyújtás, 30%-át fogyatékosok nappali ellátása (+étkeztetés) 
esetén nem haladhatja meg. Az e fölötti részt az önkormányzatnak kell kifizetnie. A házi 
segítségnyújtásánál, valamint a fogyatékosok nappali ellátása tekintetében a kistérségnél valószínűleg 
marad meg normatíva, de előre nem látjuk, hogy mennyi. A támogató szolgálatban továbbra is részt 
vesz az önkormányzat. 
Kéri, hogy a képviselők mondják el véleményüket. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: A Győri Többcélú Kistérségi Társulás szerződés kötött az 
Egyesített Szociális Intézménnyel ezen feladatok ellátására. Panker Mihály előadást tartott a feladat 
ellátásról. 
 
Burányi Bernadett körjegyző: Önköltség számításához biztosítottak adatokat, ebből kellett 
kiindulni – levonva a támogatásokat, így kijött egy térítési díj. Ehhez adhat az önkormányzat még 
további kedvezményt.  
 
Hargitai Istvánné képviselő: Én úgy tudom, hogy 2 óra a gondozási idő. 
 
Burányi Bernadett körjegyző: Most jelen pillanatban maximum 4 óra, család bemondása alapján 
kerül megállapításra a gondozási idő. Ha a 4 órát meghaladja akkor bentlakásos gondozást kell 
igénybe venni. 
 
Hargitai Istvánné képviselő: Az önkormányzat ha sok kedvezményt ad, akkor viszonylag sokat kell 
1-1 gondozott után fizetni. 
 
Burányi Bernadett körjegyző: Igen magas költség is kijöhet egy ellátott után, ezt terheli még az a 
szabály, hogy a személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem a 20%-át, amennyiben magasabb 
akkor a kettő közötti különbözetet az önkormányzatnak kell megfizetni. 
 
Hargitai Istvánné képviselő: Én a napi 4 órát soknak tartom. 
 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő: Mindegy, hogy milyen kedvezményt állapítunk meg, ha 
még a jövedelmét is figyelembe kell venni. Általában a kis nyugdíjasok veszik igénybe. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Általánosságban 2 órát vállalnak, és talán azt fel tudná vállalni az 
önkormányzat. 
 
Burányi Bernadett körjegyző: Inkább állapítsunk meg egy magasabb összeget, mivel a magasabb 
nyugdíjjal rendelkezők esetleg így is meg tudják fizetni. Az alacsonyabb nyugdíjasokét pedig így is át 
kell vállalni. 
 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő: A kedvezmény szerintem csak egy látszólagos dolog, 
esetleg csak a magas nyugdíjúaknál nem kell fizetni az alacsonyaknál viszont biztos hozzá kell tennie 
az önkormányzatnak. 
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Kamocsai Sándor polgármester: Javaslom a 40%-os kedvezményt. Majd meglátjuk, hogy hányan 
fogják igénybe venni. Minden esetben a 40%-os csökkentést javaslok. 
Összefoglalja az elhangzottakat és kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2009.(I.30.) rendelete  

A felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól  
szóló 11/2007.(VII.17.) rendelet  

módosításáról 
(Rendelet a jkv. 2. számú melléklete) 

 
5.) 2009. évi költségvetés előzetes tárgyalása 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

A.) Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2009. évi költségvetése 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a képviselők az írásos előterjesztést kézhez kapták. 
Kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 
 
Burányi Bernadett körjegyző: A 2008. évi teljesülés alapján kerültek be a dologi kiadások, a 
személyi, valamint a felhalmozási kiadásoknál pedig a koncepció alapján. 
 
Vassné Dobesch Éva óvodavezető: A gyermekgondozói tanfolyam kivehető, mivel úgy hiszem, 
hogy nem fog megvalósulni maga a bölcsődei hely kialakítása. 
 
Győri Csaba képviselő: Hol kell a térburkolatot folytatni? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Az épület körül kellene megvalósítani. Itt is kellene válságtervet 
készíteni, arra az esetre ha nincs pénzünk. Legalább az első félévben vissza kell fogni a kiadásokat.  
Csecsemő tanfolyam 200.000,- Ft, mosógép 70.000,- Ft, gáz: 50.000,- Ft, ajándék utalvány 107.000,- 
Ft, üdülési csekk 100.000,- Ft, ajtók, ablakok szigetelése 200.000,- Ft+ÁFA, térburkolat 560.000,- Ft 
+ÁFA, szakmai anyag 60.000,- Ft+ÁFA, egyéb készlet 50.000,- Ft+ÁFA, villany 20.000,- Ft+ÁFA, 
postaköltség 76.000,- Ft+ÁFA, reprezentáció 20.000,- Ft+ÁFA . 
 
Hatoss Gábor képviselő megérkezik az ülésre, így a képviselő-testület 8 fővel ülésezik 
tovább. 
 
Győri Többcélú Kistérségi Társulás bevétele csökken. 
Az óvodai intézményi étkeztetéssel kapcsolatban elmondja, hogy 8%-os emelést kaptak a 
RÁBAKÉSZ Kft-től. A költségvetés tervezetéből, amely 25.072.000,- Ft, kb. 1.610.000,- Ft kerül 
levonásra( a fent ismertetettek szerint). Vének község hozzájárulása 600.000,- Ft. 
 

B.) Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2009. évi költségvetése 
  
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a képviselők az írásos előterjesztést kézhez kapták. 
Kéri, hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 
Ismerteti a csökkentéseket. 
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Győri Csaba képviselő távozik az ülésről, így a képviselő-testület 7 fővel ülésezik tovább. 
 
Hargitai Itsvánné képviselő kérdezi, hogy a fél állásoknál az étkezési hozzájárulás is fele arányban 
jár? Az iskolánál egy helyen nem fele mértékben került megállapításra.  
 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő: A jutalom könyvek maradjanak benne, mivel a gyerekeket 
ez motiválja. Hogyan lesz elfogadva, mikor lesz a 100%-os költségvetés visszaállítva? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Fél évig esetlegesen lehet a 90%-on működtetni, de mindenképp 
ragaszkodni kell a 100%-os tervhez. 
A Védőnői Szolgálattal kapcsolatban elmondja, hogy esetlegesen adhatna pénzt az orvosi szoba 
kialakítására. 
 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő:Védőnői Szolgálatnál a méhnyak-rák oltás is lehetne 
finanszírozni fiatal lányok részére. 
 
Tolnai Ferenc képviselő: Mi alapján tervezi a programokat így a védőnő? 
 
Burányi Bernadett körjegyző: A felmerült igények alapján. 
 
Tolnai Ferenc képviselő: Kisbajcsra olyan programokat tervezett, amelyet minden iskolás igénybe 
vesz, és nem csak a kisbajcsiak kapják meg. 
 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő: Úgy érzem, hogy le van írva Kisbajcs, mert a luxus dolgok 
Vámoson és Nagybajcson vannak, miért nem lehet itt megcsinálni, miért kell elmenni a szomszéd 
faluba? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Az OEP támogatja ezt a feladatot. A kérést pedig tolmácsoljuk a 
védőnő részére. 
 

C.) Körjegyzőség 2009. évi költségvetése 
 
Burányi Bernadett körjegyző: A képviselők az előterjesztést kézhez kapták. Laptop beszerzését 
tartja szükségesnek az új építési előadó részére, amelyet a társulat fizetne, a II. félévben kellene csak a 
beszerezést megvalósítani. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a hivatalsegéd béremelését tartalmazza a tervezet 
havi 10.000,- Ft-tal, új építési előadó nyelvpótléka 100%-ban jár, egyéb juttatásai pedig  a 
részmunkaidősnél jelenik meg. A pénzügyes dolgozó január 31-ig megbízási díjjal van foglalkoztatva. 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy  a GYED-en lévő kolléganővel közös megegyezéssel 
január 15. napjával sikerült megszüntetni a jogviszonyt, így az álláspályázat újra kiírásra került és nem 
terheli a körjegyzőséget plusz három havi illetmény kifizetése sem. Továbbá ismerteti a dologi 
kiadásokat: A Magyar Közlöny és a DVD Jogtár nagyon drága, utánajár lehet-e ilyen téren 
csökkenteni a kiadásokat. Kis értékű beszerzésben szerepel 1 asztali konfiguráció beszerzés, így a 
tavalyi gépbeszerzéssel együtt minden gép kicserélésre kerül a Hivatalban. 
A munkaruha beszerzéssel kapcsolatban elmondja, hogy a hivatalsegédnek adandó összeget a 
költségvetésben kell meghatározni. Javasolja a tavalyit elfogadni. Továbbá az anyakönyvvezetők 
számára 10.000 Ft/fő munkaruha juttatás került bele a tervezetbe. A postaköltség ránézésre sok, de 
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ha átszámoljuk ez csak napi 1.300Ft-ot jelent. 
 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő: A szociális juttatások mit jelent? 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a közszolgálati szabályzat alapján adható temetési 
segélyt és rendkívüli szociális segélyt takarja. A tavalyi évben fordult elő, hogy egyik kolléga édesapja 
elhunyt és temetési segélyt kért az önkormányzattól, erre azonban kifejezetten nem lett betervezve 
előirányzat. A segélyre jogosult volt, így máshogy kellett megoldani a kifizetést. 
 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő: A csökkentések miatt a bevételek alakulásán is menjenek 
végig. 
 
Hargitai Istvánné képviselő: Szerintem sok az építésügyi társulás kiadása a bevétellel szemben. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: 

- Hordozható számítógép 200.000,- Ft 
- Iskolakezdési támogatás 21.000,- Ft 
- Ajándékutalvány 149.000,- Ft 
- úti átalány tételes elszámolás bevezetése 2009.02.01-től 
- monitorszűrő szemüveg 
- Üdülési csekk 180.000,- Ft 
- ajándékutalvány 10.000,- Ft 
- Ajándékutalvány 21.000,- Ft 
- irodaszer-beszerzés – újrahasznosítható papír használata kötelező lesz 
- anyakönyvvezetők ruhaköltsége 30.000,- Ft 
- házasságkötésnél minimum a megvásárolt dolgokért esetleg fizettetni, vagy terembérlet díjat. 
- üzemorvosi vizsgálat 45.000,- Ft 
- szociális juttatás 100.000,- Ft 
- utalványok kezelése 5.000,- Ft 

A Körjegyzőség költségvetése 33.461.000,- Ft 
Javasolja a Körjegyzőségnél válságterv készíttetését. 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

3/2009.(I.29.)határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közös fenntartású intézmények ( óvoda, 

iskola, körjegyzőség, védőnői szolgálat)  2009. évi költségvetését előzetesen megtárgyalta. A 
képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a tervezet elhangzott javaslatok alapján történő átdolgozására, 

valamint a polgármestert ezek után a költségvetés képviselő-testület elé történő beterjesztésére. 
Határidő. 2009. február 15. 

Felelős: Burányi Bernadett körjegyző 
Kamocsai Sándor polgármester 

 
6.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

            Előadó: Burányi Bernadett körjegyző, Kamocsai Sándor polgármester 
 
A) Győri Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása 

    Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 
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Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a Győri Többcélú Kistérségi Társulás a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat és értelmi fogyatékosok 
nappali ellátása miatt módosítani kívánja a társulási megállapodást. 
Ismerteti a megállapodás módosításának tervezetét, valamint a határozati javaslatot. 
Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
Tolnai Ferenc képviselő: Mi van a jelzőrendszeres rendszerrel? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Az új rendszert az Egyesített Szociális Intézmény fogja 
működtetni. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

4/2009.(I.29.) határozat    
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Győri Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Megállapodásának 6. számú módosítását, és azt elfogadta. 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyben felkéri polgármesterét a módosított 

Társulási Megállapodás aláírására. 
Határidő: 2009. február 15. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

B.) Győri Többcélú Kistérségi Társulás Idegenforgalmi Bizottságának létrehozása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester korábban hozott már a testület ebben a témában döntést. 
Azonban a munkaszervezet vezető azt kéri bíráljuk felül döntésünket, mert  a Társulási Tanács dönt a 
szabad pénzeszközök elosztásában és félő, hogy ezek után más elbírálás alá esnénk. Javasolja 
elfogadni az Idegenforgalmi Bizottság létrehozását. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

5/2009.(I.29.) határozat    
1.Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 109/2008.(XI.24.)  sz. határozatát 

visszavonja, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi 
CVII. törvény 1.§ (9) bekezdésének a.) pontja alapján jóváhagyja a Győri Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Megállapodásának alábbi pontokkal való kiegészítését: 
5.2. I) Idegenfogalmi bizottság 

valamint 
5.2.6. Idegenforgalmi Bizottság 

5.2.6.1 A társulási tanács soraiból, és külső szakemberek bevonásával idegenforgalmi bizottságot 
választhat (elnök, és további két tanácstag, valamint kettő külsős szakember, melyek személyére a 

Bizottság elnöke tesz javaslatot). 
5.2.6.2 Az idegenforgalmi bizottság működése állandó jellegű. 

Az idegenforgalmi bizottság tagjainak feladata a kistérségi turisztikai, idegenforgalmi 
együttműködések, fejlesztések előmozdítása, a kistérségi idegenforgalmi ügyekkel kapcsolatos 

teendők véleményezése. 
5.2.6.3. Az idegenforgalmi bizottság feladata a győri kistérség tagönkormányzatainak, és a 

tagtelepülésen élő vállalkozóknak, valamint egyéb gazdasági tevékenységet folytató szervezetek az 
idegenforgalmi ágazathoz kapcsolódó tevékenységének összehangolása, egyeztetések, együttműködi 

formák javaslatainak kidolgozása, megvalósítása, valamint az egységes turisztikai-idegenforgalmi 
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arculat kialakítása. Feladatainak sikeres ellátása érdekében a Társulás Tanácsa éves keretösszeget 
állapít meg. A keretösszeg felhasználásáról, ütemezéséről a bizottság tervet készít, melyet a Társulás 
Tanácsa határozatával hagy jóvá. A pénzeszközök felhasználásáról, és a bizottság tevékenységéről a 

bizottság elnöke évi két alkalommal a Társulás Tanácsa előtt beszámol. 
5.2.6.4. Minden egyéb, az Idegenforgalmi Bizottság működését érintő kérdést a Társulás Szervezeti és 

Működési Szabályzata rendez. 
2.) Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a módosított 

Megállapodás aláírására. 
Határidő: 2008. november 15. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

C.) Postapartner program 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester: Két boltot javasoltunk illetve vállalkozót. Az önkormányzat is 
működtetheti esetleg, de ehhez szükséges lenne ismerni a közbeszerzési eljárást. Tavalyi évben 
benyújtott pályázatban is szerepeltettük már ezt a gondolatot. Ne vessük el az önkormányzat általi 
működtetést. 
 
A tájékoztatót határozathozatal nélkül elfogadta a testület. 
 

D.) Intézményrendszer átszervezés 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének Elnöke levelet írt a települési önkormányzatok polgármestereinek, melyben tájékoztatja 
őket a Közgyűlés azon terveiről, hogy a megyei önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi 
intézményrendszert át kívánják szervezni a csökkenő állami finanszírozások végett. Ismerteti a levelet. 
Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

6/2009.(I.29.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése által 

tervezett gyermekvédelmi intézményrendszer átszervezését, amely a Doborjáni Ferenc Nevelési-
Oktatási Központot és Gyermekvédelmi Központot érinti támogatja. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Mivel mást tárgy, bejelentés nem volt a polgármester bezárta képviselő-testület nyilvános ülését. 
 
 

K.m.f. 
 
 
Burányi Bernadett                                         Kamocsai Sándor 

                            körjegyző                                          polgármester 

   


