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JEGYZŐKÖNYV 
 
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 25-én (hétfő) 17.00 
órai kezdettel tartott ülésén 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza  
 
Jelen vannak:  Kamocsai Sándor polgármester 

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

 
Burányi Bernadett körjegyző 

Jelen van továbbá:   
Molnárné Deák Adrienn jegyzőkönyvvezető 

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

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

Kamocsai Sándor polgármester elmondja az előző képviselő-testületi ülés óta több határozat 
végrehajtási határideje járt le, nevezetesen: 
A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2008. évi 
ellátásáról szóló beszámolóját; döntött az ÖNHIKI-s pályázat benyújtásáról; elfogadta a 2009. évi 
közbeszerzési tervet, a tó környéki terület koncepciótervét, a 2008. évi belső ellenőrzéséről szóló 
beszámolót, a 2009. évi belső ellenőrzési terv módosítását; elfogadta a közfoglalkoztatási tervet; 
módosította a szociális rendeletet, valamint az építésügyi társulási megállapodást; elfogadta a tó 
környéki terület rendezésével kapcsolatos tájékoztatót. Tárgyalta Vida László és neje kérelmét a 
villanyhálózat kiépítésével kapcsolatban. Elutasította a Szemem Fénye Alapítvány kérelmét, valamint 
tárgyalta a Kisbajcs Béke és Rákóczi utca közötti útszakasz víz és szennyvízellátását. Az érintettek a 
határozatokról tájékoztatást kaptak. A közmű kiépítés megkezdődött. 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 
 

44/2009.(V.25.) határozat    
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló (31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44/2009.) 
beszámolót elfogadja, és tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
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2.) Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 3/2009.(II.13.) rendeletének 

módosítása 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a 
játszótér bővítésére, fejlesztésére. A költségvetésben erre a célra 300.000,- Ft-ot terveztek be önerőként, 
azonban a pályázat benyújtásához 500.000,- Ft szükséges. 
A maradék 200.000,- Ft-ot a fejlesztési tartalékból kell hozzátenni, így rendeletet módosítani szükséges. 
Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2009.(V.26.) rendelete  

Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2009. évi költségvetéséről szóló 
3/2009.(II.13.) rendelet módosításáról 

(Rendelet a jkv. 1. számú melléklete) 
 
 

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

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a Pannon-víz Zrt. hiánypótlással megkereste az 
önkormányzatot fenti rendelettel kapcsolatban, mivel az nem tartalmazta a lakó és üdülőingatlanok 
vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségeit. Ezzel kiegészítve kéri a képviselő-testületet, 
módosítsa rendeletét. 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:: 
 

Kisbajcs  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2009.(V.26.) rendelete  

A közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának 
meghatározásáról szóló 1/2009.(I.30.) rendelet módosításáról 

(Rendelet a jkv. 2. számú melléklete) 
 
 

4.) Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, valamint Kisbajcs 
és Vének Községek Körjegyzősége Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága 
hiánypótlással kereste meg az önkormányzatot az Alapító Okiratokban szereplő hibák javítására.  
A Körjegyzőség Alapító Okiratában Vének Község Önkormányzatát is szerepeltetni kell, mint az 
alapítói jogok gyakorlóját, mivel közösen alapították. 
Az iskola Alapító Okiratából az alapfeladatok között kell szerepeltetni a közművelődési könyvtári 
tevékenység szakfeladatot, a vállalkozási tevékenységek között nem célszerű szerepeltetni a tanfolyami 
oktatást, a rendezvények szervezését, a sportszolgáltatást, az informatikai tevékenységet pedig szintén az 
alapfeladatok közé kell besorolni, mivel a könyvtári tevékenységhez kapcsolódik. 
Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
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Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

45/2009.(V.25.) határozat    
 Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vörösmarty Mihály Általános Alapfokú 

és Művészetoktatási Iskola alapító okiratának módosítását az előterjesztés szerint elfogadta. 

A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a hiánypótlás határidőben történő teljesítésére. 

Határidő:  2009. június 8. 
Felelős: Burányi Bernadett körjegyző 

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

46/2009.(V.25.) határozat    
Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisbajcs és Vének Községek 

Körjegyzősége alapító okiratának módosítását az előterjesztés szerint elfogadta. 

A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a hiánypótlás határidőben történő teljesítésére. 

Határidő:  2009. június 8. 
Felelős: Burányi Bernadett körjegyző 

 
 

5.) Döntés CÉDE és TEUT pályázatokról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 
kiírta az ez évi CÉDE és TEUT pályázatokat. A CÉDE pályázat keretében lehetőség nyílt játszótér 
bővítésére, felújítására. Nyertes pályázat esetén 75%-os támogatáshoz 25% önrészt biztosít. Ismerteti a 
pályázati kiírást lényegesebb előírásait. Elmondja továbbá, hogy a pályázathoz, már árajánlatokat is kért 
be, amelyeket ismertet. 
A kisbajcsi Baráti Kör  önerőként felajánlotta a számláján lévő összeget (604.588,- Ft). Az így 
fennmaradó összeget kell az önkormányzatnak biztosítania. Amennyiben nem lesz nyertes a pályázat a 
Baráti Kör által felajánlott összegből akkor is játszótéri játékok vásárlására kerül sor. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

47/2009.(V. 25.) határozat 

A Kisbajcsi Képviselőtestület ülésén úgy határozott, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési 
Tanács által meghirdetett „A játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM 

rendeletnek megfelelően köztéri játszóterek bővítése, felújítása” 
 támogatására pályázatot nyújt be. 

A pályázat célja: játszótér felújítás 

A fejlesztés megvalósulási helye: Kisbajcs 12 hrsz 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

Megnevezés Összege (Ft-ban) 

Saját forrás 500.000,- Ft 

Hitel ------ 

Támogatásból igényelt összeg 2.911.525,- Ft 

Egyéb támogatás (nevesítve) ------ 
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Egyéb forrás 470.508,- Ft 

Összesen 3.882.033,- Ft 

 

A Képviselőtestület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. 
(II. 13.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja a 751845. Város és községgazdálkodás 

szakfeladat 13152 Egyéb gépek berendezések beszerzése, valamint a 18211 Intézményi 
beruházások előzetesen felszámított Áfa-ja címszó alatt (költségvetés során). A testület 

felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Határidő: 2009. június 2. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Győri Többcélú Kistérségi Társulás CÉDE 
pályázatot kíván benyújtani önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás 
eszközbeszerzéséhez. A megpályázható támogatás felső határa 20 millió Ft. A társulás az összköltség 
75%-ára, mint vissza nem térítendő támogatásra adhatja be pályázatát. Az önkormányzat csatlakozhat 
ehhez a pályázathoz, melynek feltétele, hogy az önerőt (25%) az önkormányzatnak finanszíroznia kell. 
Az önkormányzat 962.963,- Ft összértékben választhat eszközöket 
Kéri a képviselőket, hogy döntsenek a pályázati lehetőségekről. 
 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő kérdezi, hogy mire lenne szüksége az önkormányzatnak. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a felsoroltak közül mindene megvan az 
önkormányzatnak. 
 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő kérdezi, hogy fűkaszája is van? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy 4 fűkaszája van az önkormányzatnak. Javasolja, hogy 
kézi kaszát, hólapátot, irtókapát, sövényvágót, munkaruhát, védőszemüveget válasszanak. 
Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

48/2009.(V. 25.) határozat 

A Kisbajcsi Képviselőtestület ülésén úgy határozott, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési 
Tanács által meghirdetett „önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkozatás anyag-és 
eszközbeszerzése” pályázaton részt kíván venni. A pályázat benyújtása a Győri Többcélú Kistérségi 

Társulás Keretében történik.  
A pályázat célja: közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés 

A fejlesztés megvalósulási helye: Kisbajcs község közigazgatási területe 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

Megnevezés Összege (Ft-ban) 

Saját forrás 240.633,- Ft 

Hitel ------ 

Támogatásból igényelt összeg 721.899,- Ft 
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Egyéb támogatás (nevesítve) ------ 

Egyéb forrás ------ 

Összesen 962.532,- Ft 

 

A Képviselőtestület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. 
(II. 13.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja.  

A testület felhatalmazza a többcélú kistérségi társulást a pályázat benyújtására. 

Határidő: 2009. június 2. 

Felelős: GYTKT Munkaszervezete, Sárkány Páter  

 
B.) TEÚT pályázatról döntés 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 
pályázatot írt ki a települési önkormányzatok belterületi közutak felújítására, korszerűsítésére. A 
buszforduló felújítását tervezték be az idei költségvetésbe, melyet szeretnének ebből a pályázatból 
megvalósítani. Ismerteti a pályázati felhívást. Elmondja továbbá, nyertes pályázat esetén feltétel, hogy a 
buszfordulóhoz tartozó közút is felújításra kerül. 
Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
49/2009.(V.25.) határozata    

A Kisbajcs Község Képviselőtestülete ülésén úgy határozott, hogy a Nyugat-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett „Belterületi közutak felújítására, 

korszerűsítésére” támogatására pályázatot nyújt be. 

A pályázat célja: 

Kossuth utca felújítása II. ütem 

A fejlesztés megvalósulási helye: Kisbajcs, Kossuth utca 150/5 hrsz 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

Megnevezés Összege (Ft-ban) 

Saját forrás  

Hitel 4.063.620,- 

Támogatásból igényelt összeg 3.620.581,- 

Egyéb támogatás (nevesítve)  

Egyéb forrás  

Összesen 7.684.201,- 
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A Képviselőtestület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. 
(II. 13.) számú Költségvetési Rendeletében a 452025. Helyi közutak létesítése, felújítása 

szakfeladat 1254. Egyéb építmény vásárlása, létesítése valamint a 18211. Intézményi 
beruházások ÁFA-ja költségvetési során található.  A testület felhatalmazza a polgármestert a 

pályázat benyújtására. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

Határidő: 2009. június 02. 

 
6.) Kisbajcsi Gazdák Egyesülete és az Önkormányzat közötti területátadás 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a Kisbajcsi Gazdák Egyesülete 
korábban felvetett elképzeléséről. Elmondja továbbá, hogy az ügylet az önkormányzat számára 
hátrányos, mivel a telekértékesítés után Áfát kell fizetni. Ennek az egésznek a legegyszerűbb elintézési 
módja, ha a Kisbajcsi Gazdák és a  Szabíria Kft. maga állapodik meg, az önkormányzat nem tölt be 
közbenső szerepet. Ha a gazdák továbbra is úgy gondolják a templom felújítására szánt összegen felüli 
forrást átadják az önkormányzatnak, akkor azt az összeget  közösségi célokra fogja felhasználni. Kéri a 
képviselőket, hogy a tájékoztatót fogadják el. 
 
A képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
 
 

7.)  Egyéb döntést igénylő ügyek 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
A.) Győri Többcélú Kistérségi Társulás üléseire helyettes választása 
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Győri Többcélú Kistérségi Társulás megkereste az 
önkormányzatot abból a célból, hogy a polgármester távollétében a helyettesítéséről gondoskodjanak. Az 
alpolgármester, valamint a jegyző jogosult a polgármestert távollétében helyettesíteni. 
Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 

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

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
50/2009.(V.25.) határozat    

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete polgármesterének akadályoztatása 
esetén a Győri Többcélú Kistérségi Társulásban az alábbiak szerint határozza meg a 

helyettesítést: 
Amennyiben a kistérségi társulás területfejlesztési tanácsként jár el Kisbajcs Község 

Polgármesterét Vének Község Polgármestere jogosult helyettesíteni. 
Amennyiben a kistérségi társulás többcélú kistérségi társulásként jár el, úgy  Kisbajcs Község 

Polgármesterét elsősorban Kisbajcs Község Alpolgármestere, másodsorban Kisbajcs és 
Vének Községek Körjegyzője jogosult helyettesíteni. 

Felelős: Vének Község Pm., Kisbajcs K. Alpm., körjegyző 
Határidő: Folyamatos 
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B.) Szúnyoggyérítés 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Győri Többcélú Kistérségi Társulás ülésén is 
napirendként tárgyalták az idei szúnyoggyérítést. Az ülésen jelen volt Kovács Barnabás a Győri 
Kommunális Szolgáltató Kft ügyvezetői igazgatója, aki tájékoztatta a polgármestereket a 
szúnyoggyérítés költségeiről. Elmondja, hogy szakemberek mérik fel a községek területeit, hány 
alkalommal szükséges szúnyogot irtani. A bekerülési költség: 1150 Ft+ÁFA/ ha, utófinanszírozás 
keretében. A szigetközi önkormányzatok pályázaton 5 millió Ft-ot nyertek, ez került felosztásra a 
községek között. A szigetköziek a Gergely Air Kft-t választották ki az irtásra, ez a pénz azonban csak 2 
irtásra elegendő.  
Kéri, hogy a képviselők fogadják el a tájékoztató. 
A képviselő-testület a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette. 
 
 

C.) Falunap megszervezése 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester,  

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a kisbajcsi nyugdíjasok kérelemmel fordultak a 
képviselő-testülethez, hogy a hagyományos falunap költségeihez járuljon hozzá az önkormányzat, mivel 
támogatás hiányában nem tudnak feladatot vállalni a vendéglátásban. 
Javasolja a nyugdíjas klubnak, hogy kérjenek támogatást nagyobb vállalatoktól, pl. liszt, olaj, ami 
szükséges a falunapi vendéglátáshoz, így csökkennek a kiadásaik. 
 
 
A képviselő-testület a kérést és a javaslatot határozathozatal nélkül elfogadta. 
 

D.) Alsó Szigetközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulásának megszüntetése 
Előadó: Burányi Bernadett Körjegyző 

 
Burányi Bernadett körjegyző a csatolt előterjesztés szerint tájékoztatja a képviselőket a társulás 
megszüntetésének szükségességéről. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
51/2009.(V.25.) határozat    

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alsó-Szigetközi Önkormányzatok 
Térségfejlesztési Társulásának megszüntetését, valamint megszüntető okiratot az előterjesztés szerint 

elfogadja. 
Határidő:  2009. május 31. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 
Mivel más tárgyú bejelentés nem volt, polgármester megköszönte a jelenlévők aktív részvételét és a 
nyilvános ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 

Burányi Bernadett                                          Kamocsai Sándor  
                            körjegyző                                          polgármester 

   


