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JEGYZŐKÖNYV 
 
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május 31-én 17.00 órai 
kezdettel tartott ülésén 
 
Helye: Kisbajcs, Körjegyzőség 
 
Jelen vannak:  Kamocsai Sándor polgármester 

Bárány Dezsőné 
Győri Csaba 
Hargitai Istvánné 
Hatoss Gábor 
Tolnai Ferenc 
Id. Nagy Ignác képviselők 
 

Igazoltan távol van: Császárné Kovács Erzsébet képviselő 
 

Jelen van továbbá:  Burányi Bernadett körjegyző 
Deák Adrienn jegyzőkönyvvezető 

    
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert a 8 tag közül 7 jelen van.  
Előterjeszti a napirendet, amit a képviselők egyhangúlag elfogadtak, és az alábbi napirendet tárgyalták. 
 

1.) Beszámoló lejárt határidejű határozatokról 
 Előadó: Kamocsai Sándor 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy öt határozat járt le, nevezetesen elfogadták a rendőr, 
illetőleg a háziorvos beszámolóját a testületek, megalkotásra került az új közbeszerzési szabályzat. 
Nagybajcs megkapta a határozatot a körjegyzőséghez való csatlakozásnak az elutasításáról. A 
működésképtelen önkormányzatok pályázata benyújtásra került. Kamocsai Sándor polgármester 
összefoglalja az elhangzottakat és kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a pályázatírásra a jutalom kiosztásra került, a két kolléganő 
egyformán kapott, míg a saját részét szétosztotta a többi kolléga között, így mindenki kapott jutalmat. 
Köszöni szépen a kollégák nevében is. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 

46/2010.(V.31.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 37,38,39,41,41,42/2010.(IV.28.) határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja. 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
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2.) Emlékpark elnevezése 
Előadó: Kamocsai Sándor 
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az emlékpark elkészült, javasolja, hogy a felszentelés 

előtt nevezzék el. Javasolja, hogy Markos Sándor plébánosról nevezzék el. Az Emlékpark átadása és 

felszentelése 2010. június 4-én lesz. 

 

Tolnai Ferenc képviselő nem ismerte az illetőt, nincs is ellene kifogása, de kérdezi, hogy nem-e kell 

hozzájárulást kérni a névhez, akiről elnevezik. 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy ennek utána jár. 

 

A képviselő-testület ezután egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

47/2010.(V.31.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kisbajcs 66 hrsz-ú, az 

ingatlan nyilvántartásban ravatalozó és udvar elnevezésű földrészleten megépült emlékparkot Markos 
Sándor Emlékparknak nevezi el.   

Határidő: Azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

3.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása 
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a jelzőrendszeres témában lehetőség kínálkozik, hogy a 

négy település Győrhöz csatlakozzon, a győri önkormányzattal kössön szerződést. A feladatot, ha a 

szerződés megköttetik az Egészségügyi és Szociális Intézmény látná el. Viszont Győr ahhoz a feltételhez 

köti, hogy a győri rendelet szerinti térítési díjakat alkalmazná az itteni ellátottakra is. Ami nagy mértékű 

önkormányzati hozzájárulást takar. Ismerteti ennek összegét. Kéri, hozzák meg a képviselők döntésüket. 

 

Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy mi a helyzet a házi segítségnyújtással? 

 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy nem jött össze annyi település, hogy társulásos formában 

el lehetne látni. 

 

Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást meg oldja e a házi 

segítségnyújtás? 

 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy nem oldja meg. 

 

Kamocsai Sándor polgármester nem javasolja a szerződéskötést. 

 

Győri Csaba képviselő szerint ez veszélyes az önkormányzatra nézve, mert az orvos igazolásával jön 

boldog-boldogtalan. 

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot alkotja: 
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48/2010.(V.31.) számú határozat 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott,  

hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot nem kívánja ellátni a továbbiakban,  
mivel az számára nem kötelező feladat. 

 
Határidő: 2010.május 31. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 
4.) Könyvvizsgáló tevékenység elvégzésére ajánlatok elbírálása 

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző  
 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, ketté kell bontani a dolgot. Egyrészt szükséges a csapadékvizes 

pályázat könyvvizsgálói ellenőrzése. Ismerteti az erre beérkezett ajánlatokat. Itt a könyvvizsgáló 

tevékenység elvégzését a pályázati feltétel határozza meg, valamint maga a pályázat tartalmazza az összeget 

is. 

Másrészt államháztartási törvény szerint, ha az önkormányzat költségvetése meghaladja a 300 millió Ft-ot 

és hitelállománnyal rendelkezik, a hitel lejártának végéig szükséges könyvvizsgálót alkalmazni. Erre is külön 

kértek ajánlatokat, amiket szintén ismertet. 

 

Kamocsai Sándor polgármester javasolja elfogadni a kedvezőbb ajánlatot, amit Unger Ferenc adott. 

 

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

 
49/2010.(V. 31.) határozat 

A) Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a NYDOP- 2009-4.1.1./B. számú 
pályázatának könyvvizsgálói feladatának elvégzésére Unger Ferenc (9028, Győr Vándor u. 9.) 

bejegyzett könyvvizsgálót( MKVK ig. sz.: 004481)  bízza meg. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 

B)  Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi gazdálkodási 
beszámolójának (zárszámadás) felülvizsgálatára Unger Ferenc (9028, Győr Vándor u. 9.) bejegyzett 

könyvvizsgálót ( MKVK ig. sz.: 004481)bízza meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a szerződés aláírására. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
Kamocsai Sándort polgármester elmondja, hogy egyéb döntést igénylő ügyről nem tud. Mivel mást 
tárgy, bejelentés nem volt a polgármester bezárta képviselő-testület nyilvános ülését. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
Burányi Bernadett                                         Kamocsai Sándor  

                            körjegyző                                          polgármester 

   


