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JEGYZŐKÖNYV 
 
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 22-én (szerdán) 
17.30 órai kezdettel tartott ülésén 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza  
 
Jelen vannak:  Kamocsai Sándor polgármester 

Bárány Dezsőné 
Császárné Kovács Erzsébet 
Győri Csaba 
Hargitai Istvánné  
Id. Nagy Ignác  
Tolnai Ferenc képviselők 
Burányi Bernadett körjegyző 

 
Igazoltan távol:  Hatoss Gábor képviselő 
 
Jelen van továbbá:   

Tolnay Béláné jegyzőkönyvvezető 
Nérer Miklós r. törzszászlós KMB rendőr 
Oross Henrietta r. hadnagy alosztályvezető-helyettes  

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

1.) Beszámoló a KMB rendőr munkájáról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja a képviselők kézhez kapták a KMB rendőr beszámolóját, 
kéri, hogy amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kiegészíteni kívánják - a rendőrség részéről 
megjelent KMB rendőr, valamint Alosztályvezető helyettes – tegyék meg. 
 
Oross Henrietta r.hdgy nem kívánja kiegészíteni a beszámolót, a kérdésekre szívesen válaszolnak. 
 
Hargitai Istvánné képviselő kérdezi, hogy a beszámolóban kiemelt statisztika csak Kisbajcs területére, 
vagy az egész területre (Kisbajcs-Nagybajcs-Vámosszabadi-Vének)? 
 
Oross Henrietta r.hdgy a kiemelt statisztika csak Kisbajcs területére vonatkozik. 
 
Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy a tartási mulasztás mit takar? 
 
Oross Henrietta r.hdgy elmondja, hogy, ha valaki elválik, és nem fizeti a tartásdíjat. 
 
Tolnai Ferenc képviselő kérdezi, hogy miért nem mérnek többször sebességet a községben? 
 
Oross Henrietta r.hdgy elmondja, hogy mint állampolgárok nem tapasztalunk sebességmérést, mivel 
már nem állítják meg az autósokat, csak a büntetést küldik. 
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Bárány Dezsőné képviselő kérdezi, hogy mennyi az ügyintézés és elévülési idő? 
 
Oross Henrietta r.hdgy elmondja, hogy 6 hónap az ügyintézés, de az elévülési idő 2 év. 
 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő kérdezi, hogy miért nem lehet többször sebességet mérni? 
 
Oross Henrietta r.hdgy elmondja, hogy a városi rendőrkapitányságnak 1 db trafipaxa van, és ezét 53 
település illetve Győr városa használja. Elsődlegesen a fokozott, nagyobb forgalmú utakon lévő 
forgalom sebességét mérik. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy azt olvasta a beszámolóban, hogy a községben és a 
hozzá tartozó településeken nem történik súlyos bűncselekmény. Felhívja azonban a figyelmet arra, 
hogy gyerekek lélekvesztő csónakokon csónakáztak az árban. Kérdezi miért nem volt rendőri 
intézkedés? 
 
Oross Henrietta r.hdgy elmondja, hogy nem tudtak intézkedni, mivel elvezényelték a rendőröket 
Budapestre, az itt maradottak pedig Győrben teljesítettek szolgálatot. Vizirendészet is fog működni a 
következő időszaktól, mivel Nérer úr elvégezte a kishajó vezetői tanfolyamot. Helyettesítést a 
szomszédos KMB-vel tudják megoldani. 
 
Kamocsai Sándor polgármester kéri a rendőrt, hogy amikor beindul az iskola fokozott figyelmet 
fordítson az iskolára, hogy baleset ne történjen. Az iskola igényli, hogy iskolaidőben meghívják a 
fiatalok ügyészét. 
Elmondja továbbá, hogy a falut képviselni kell, mint a falu vezetője szolgálatban és szolgálaton kívül is 
mutasson példát. 
Javasolja, hogy egyszer-kétszer mérjenek sebességet a községben. 
 
Oross Henrietta r.hdgy elmondja, hogy megpróbálják megoldani. 
 
Kamocsai Sándor polgármester kéri, hogy a képviselők fogadják el a beszámolót. 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 
 

58/2009.(VII.22.) határozat    
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nérer Miklós r. törzszászlós, kisbajcsi Körzeti 

Megbízott beszámolóját a község közbiztonságáról elfogadja és tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

2.) Települési szilárd hulladék kezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatos rendelet 
módosítása 

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 
 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. megkereste az 
önkormányzatot, hogy a szilárd hulladék szállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos díjait 2009. 
augusztus 31-ig nem kívánja módosítani, így a hatályban lévő rendeletet módosítani szükséges a 
határidő miatt.  A KOMSZOL díjmódosítására várhatóan 2009. szeptember 1-jétől kerül sor, így majd 
akkor kell a rendeletet újból módosítani az önkormányzatnak. 
Kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 
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Mivel kérdés, hozzászólás nem volt kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2009.(VII.23.) rendelete  

A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás megszervezéséről és 
kötelező igénybevételéről szóló 7/2008.(VI.4.) rendelet módosításáról 

(Rendelet a jkv. 1. számú melléklete) 
 
 3. ) Helyi védettséget elrendelő rendelet módosítása 

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a képviselő-testület a korábbi rendezési tervmódosítás 
alkalmával javasolt helyi értékeket helyezte védelem alá, ebben a sorban szerepelt többek között a 
ravatalozó is. 2009. év elején a vidékfejlesztés és falumegújítás pályázati kiírásra beadott pályázatban a 
ravatalozó épületének a felújítását tervezi a testület. Az előzetes értékelés alapján a környék 
önkormányzatai közül a kisbajcsi önkormányzat pályázata kapta a legmagasabb értékelést. Jó esélyek 
vannak a nyertes pályázatra.  Ezen komponesben azonban nem lehet helyi védettség alá helyezett épület 
felújítására pályázni, arra másik rendelet szolgál. Mindezek alapján szükséges a ravatalozó tekintetében a 
védettséget megszüntetni.  
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2009.(VII.23.) rendelete  

A helyi építészeti örökség védelméről szóló  
10/2009.(IV.22.) rendelet módosításáról 

(Rendelet a jkv. 2. számú melléklete) 
 

3.) VIS-MAIOR pályázat benyújtása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a június-július hónapban bekövetkezett árvíz, belvíz 
miatt egyes utakban károk keletkeztek. A kárfelmérésen jelen voltak a Területfejlesztési Tanácstól, a 
Katasztrófavédelemtől, valamint a Természetvédelmi felügyelettől.  
A felmérésen kiderült, hogy szükséges 50 m murvázás, illetve a szavai szivattyútelephez vezető út 300 
m-en való kátyúzása, illetve padkanyesést és kavicsozás. Költségvetési ajánlatot kértek, ami bruttó 
2.700.000,- Ft. 
A műszaki ellenőr elkészíti a szakvéleményt. A pályázat max. 95%-os támogatásban részesülhet. 
 
Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy mennyi a bekerülési költség. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy még nem tudják pontosan. 
 
Hargitai Istvánné képviselő kérdezi, hogy csak a Tsz-nek tennék rendbe az utat? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a község állandó lakosai közül is laknak azon a 
helyen. 
 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő kérdezi, hogy az ehhez szükséges önerő mennyire terheli meg 
az önkormányzatot? 
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Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a következő napirendi pontban tárgyalják az 
önkormányzat által nyert pályázatokat, és akkor ismerteti a képviselőkkel az önkormányzat anyagi 
helyzetét. 
 
Győri Csaba képviselő szerint adják be a pályázatot, és majd meglátják, hogy mennyit nyer az 
önkormányzat, és az akkori anyagi lehetőségük szerint fogják megoldani. 
 
Kamocsai Sándor polgármester összefoglalja az elhangzottakat és kéri, hogy a képviselők hozzák 
meg döntésüket. 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 
 

59/2009.(VII.22.) határozat    
A Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  ülésén úgy határozott, hogy 

a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett decentralizált vis 
maior támogatási keret terhére igénybejelentést nyújt be. 

A káresemény megnevezése: A Dunán levonuló árhullám miatt utakban keletkezett kár. 

helye Kisbajcs, 0144, 093/1, 0102, 0105/2, 0105/4 hrsz. (pontos cím és helyrajzi szám(ok). 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 
2009. 

év 
% 

Saját forrás 141.480 Ft 5 

Biztosító kártérítése Ft  

Egyéb forrás Ft  

Vis maior igény 2.688.120 Ft 95 

Források összesen 2.829.600 Ft 100 

-A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 2.829.600 Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) 

biztosítani. 

-A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 
vagyonelem a tulajdonát képezi. 

-A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik 
/ nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó) 

Biztosító Társaság megnevezése  

Biztosítási szerződés száma  

-Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt* (a megfelelő 
rész aláhúzandó). 

*A képviselő testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan 
időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 5 éven keresztüli fenntartását, valamint a 
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helyreállítás befejezését követő 30 napon belül igazolja a biztosítási szerződés megkötését a 
Tanács felé. 

-Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / 
nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 

 

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

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

Határidő:2009. augusztus 15. 

Felelős. Kamocsai Sándor polgármester 

 
4.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 
 
A.) Tájékoztató elbírált pályázatokról 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az idei évben benyújtott pályázatok nagy részét már 
elbírálták. 
 

1. Iskola fűtéskorszerűsítéshez 16.000.000,- Ft pályázati pénz, 5.000.000,- Ft önerő 
a közbeszerzési eljárás lefolytatása, valamint a vállalkozóval való szerződéskötés szükséges 

2. CÉDE pályázat: augusztus 10-ig történik meg az elbírálás 
3. TEUT pályázat: augusztus 10-ig történik meg az elbírálás 
4. Közpark pályázathoz hiánypótlás érkezett (ravatalozó előtti tér kialakítása, ravatalozó külső 

felújítása) 
5. IKSZT pályázat: községháza bővítése: befogadták 
6. ÖNHIKI pályázat 6.039.000,- Ft-ból 4.873.000,- Ft- pályázati pénz 
7. Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása 11.000.000,- Ft-ból 3 millió pályázati pénz 

 
A képviselő-testület a tájékoztatót határozathozatal nélkül elfogadta,  és tudomásul vette. 

 
B.) Folyószámlahitel 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a VIS MAIOR okozta károk enyhítésére benyújtott 
pályázat önerejéhez szükséges 1.050.000,- Ft, a csapadékvíz-elvezetés tervezéshez szükséges díjra és 
megvalósíthatósági tanulmányra hivatkozva is javasolt folyószámla-hitel felvétel, mert ezek összege 
másfélmillió Ft, amit még ki kell fizetni az önkormányzatnak. Elmondja továbbá, hogy az étkezési 
hozzájárulással késésben vannak, valamint a munkaruha-juttatás és üdülési csekk kifizetése sem történt 
még meg. Továbbá vannak még el nem bírált pályázatok, amelyek nyertessége esetén az önerő 
előteremtése és a projekt megfinanszírozása gondot fog okozni. Javasolja 5 millió Ft hitel felvételét. 
 
Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy elegendő-e az 5 millió Ft? 
 
Tolnai Ferenc képviselő javasolja, hogy vegyék fel az 5 millió Ft-ot, és ha esetleg mégis többre van 
szükség, emeljék meg a keretet. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

60/2009.(VII.22.) határozat    
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1./   Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

folyószámla-hitel igénybevételét rendeli el. 
A  hitel  célja  :   likviditási problémák megoldása 

A  hitel  összege :    5.000.000,- Ft azaz Ötmillió Forint 
A  hitel  futamideje :   1 év 

       Hitelfedezet :    Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal: 

 a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy 

 a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és 
jóváhagyja. 
Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési 
bevételét, valamint mindenkori helyi adóbevételének OTP Bank Nyrt-re történő 
engedményezését. 

A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelbõl 
adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88. §. /2/ bekezdésében 

meghatározott korlátozás alá. 

2./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek és a Körjegyzőnek hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel 
történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében a Bankkal 

megkösse. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Burányi Bernadett körjegyző, Kamocsai Sándor polgármester 

 
C.) Légy jó mindhalálig Alapítvány támogatása 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a községben 2009. június 26-án a Dunaszegi 
Színjátszókör zenés előadást tartott. A bevétel nem fedezte a színjátszókör egyéb költségeit 
(mikrofonok, hangfalak, erősítők, kábelek, stb. bérlése), így az alapítvány kéréssel fordult az 
önkormányzathoz, hogy a költségek fedezésére utalja át a szükséges összeget. 
Ismerteti a kérelmet. 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy amennyiben az önkormányzat megállapítja a 
támogatást, elszámolási kötelezettséget írjanak elő. 
 
Kamocsai Sándor polgármester 48.000,- Ft-ot javasol megállapítani. Kéri, hogy a képviselők fogadják 
el javaslatot. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

61/2009.(VII.22.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  ülésén úgy határozott, hogy  a „Légy 
jó mindhalálig” Közhasznú Alapítvány  a Dunaszegi Színjátszókörért 48.000 Ft egyösszegű 

vissza nem térítendő támogatásban részesíti. A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy az 
Alapítvány számára juttatott támogatás szabályszerű elszámolásáról gondoskodjék. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Burányi Bernadett körjegyző 
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         D.) Gázszolgáltató esetleges változtatása 
              Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az EMFESZ megkereste az önkormányzatokat, hogy 
amennyiben gázszolgáltatót váltanak 7% engedményt ad a cég, majd további 1%-ot, ha a lakosságot 
szórólap útján értesítik a lehetőségről. 
Elmondja továbbá, hogy ez az intézmények esetében 420-450.000,- Ft megtakarítást fog jelenteni. A 
céggel internet útján lehet kapcsolatot teremteni, mivel nincs ügyfélszolgálati irodájuk. 
 
Győri Csaba képviselő szerint más szolgáltatótól is kérjenek ajánlatot. 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a fogyasztás alapján az önkormányzatnak és 
intézményeinek nem kell átmenni a szabadpiacra, valóban csak az esetleges spórolás miatt lenne jó 
tájékozódni az árakról. 
 
Kamocsai Sándor polgármester kéri a képviselőket fogadják el a tájékoztatót. 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette. 
 
 

E.) Szúnyoggyérítésről tájékoztató 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az idei szúnyoggyérítésről.  
 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő szerint Szőgyét, a víz közelsége miatt kiemelten kellene 
kezelni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az állam az árvíz miatti szúnyoginvázióra nem ad 
külön pénzt. 1200 Ft/ha az ára. 
Kéri, hogy a képviselők fogadják el a tájékoztatót. 
 
A képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
 
 

F.)  Beiskolázási támogatás 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy már a tavalyi évben is a kisbajcsi iskolába járó 
tanulók füzetcsomagot kaptak tanévkezdési támogatásként. 
Javasolja, hogy az idei évben is az osztályfőnökök által összeállított füzetcsomagokkal járuljanak hozzá a 
tanulók tanévkezdéséhez. 
Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
 Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

62/2009.(VII.22.) számú határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kisbajcsi illetékességű, a helyi általános iskolába 

járó tanulók részére ingyenes füzet- és tanszercsomagot biztosít.  
A képviselő-testület felkéri és felhatalmazza Hargitai Istvánné képviselő pedagógust, hogy az 

osztályfőnökök szakmai iránymutatása alapján összeállított füzet- és tanszercsomag beszerzése ügyében 
eljárjon. 
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A képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a tanulók szüleit a döntésről értesítse. 
Határidő: 2009. augusztus 30. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

G.) Reklámtábla kihelyezése 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester,  

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy egy sírkőgyártással foglalkozó cég kéréssel fordult az 
önkormányzathoz, hogy reklámfelületet biztosítson részükre. Javasolja, hogy a ravatalozóhoz 
meghatározott összegért tegyék ki a hirdetményüket, vagy esetlegesen valamilyen emléktáblát 
készítsenek, hiszen 50 éves lesz a kisbajcsi templom, ezzel támogathatják a templomi ünnepséget. 
 
A képviselő-testület a kérést és a javaslatot határozathozatal nélkül elfogadta. 
 

H.) Turisztikai kapcsolatok 
Előadó: Burányi Bernadett Körjegyző 

 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a Szigetköz-Mosoni-Sík Leader Egyesület kérelemmel 
fordult az önkormányzathoz, hogy a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 2007-2013 projektben vegyenek részt. Ismerteti az együttműködési programot. Nem javasolja 
a projektben való részvételt, az önkormányzatra jutó költségek akkor lesznek akkorák, amekkorával 
jelenleg számolnak, ha minden település részt vesz benne.  Kéri, hogy a képviselők hozzák meg 
döntésüket. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

63/2009.(VII.22.) határozat    
Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 2007-2013” projektben nem kíván részt venni. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat ilyen tartalmú aláírására.   

Határidő: Azonnal. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
Napirend után a körjegyző részletes tájékoztatást adott Pinczés Gyuláné adóügyi előadóval szemben 
lefolytatott fegyelmi eljárásról és a meghozott fegyelmi büntetésről. 
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 

   


