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JEGYZŐKÖNYV 
 
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én 
(kedden) 17.30 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:   
Tolnay Béláné 
Vassné Dobesch Éva óvodavezető 

 
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.) Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának, illetve 
Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző, Vassné Dobesch Éva óvodavezető 
 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a szervezeti és működési szabályzatot a képviselők 
kézhez kapták, kéri az óvodavezetőt egészítse ki. 
 
Vassné Dobesch Éva óvodavezető nem kívánja kiegészíteni az írásos előterjesztést. 
 
Kamocsai Sándor polgármester kérdezi, hogy az óvodavezető helyettes személye meg van-e 
határozva? 
 
Vassné Dobesch Éva óvodavezető elmondja, hogy csak a vezető óvónő tartós távolléte esetén kell 
óvodavezető helyettest megnevezni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester javasolja az óvoda és iskola szorosabb kapcsolat ápolását, szerinte az 
óvodásoknak többször meg kellene jelenniük az iskolában. Pl. közös séta, kirándulás szervezése. 
 
Vassné Dobesch Éva óvodavezető elmondja, hogy bábszínházi előadásra hívták az iskolásokat, 
azonban nehezen fértek el az óvodában. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy kétévente kötelező a munka alkalmassági vizsgálatot 
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igénybe venni. 
Kérdezi, hogy van az, hogy 6 évesen már iskolaköteles a gyermek, de 8 éves koráig maradhat az 
óvodában? 
 
Vassné Dobesch Éva óvodavezető elmondja, hogy jogszabályi előírás alapján van így. 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy az óvoda alapító okiratának módosítására azért van 
szükség, mert a Többcélú Kistérségi Társulás kifogásolta, hogy a logopédiai ellátás biztosítását is külön 
meg kell jeleníteni. Ezen kívül a fenntartónál  nem kell a képviselő-testületet, mint szervet megjelölni, a 
vezető kinevezésénél konkrét jogszabály megnevezése szükséges.  
 
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: 
 

80/2009.(IX.29.) határozat    
A.) Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 

Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerint megismerte és elfogadja. 
B.) Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 

Alapító Okiratának módosítását az előterjesztés szerint elfogadja.  
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

2.) Az óvodai és iskolai napközi otthonban fizetendő térítési díjakról szóló rendelet 
módosítása 
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők kézhez kapták. A 
módosításra a 2009. július 1-jétől bekövetkezett ÁFA emelés miatt volt szükség. Ismerteti a 
rendelettervezetet. Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2009.(IX.30.) rendelete  

Az óvodai, iskolai napközi otthonban fizetendő térítési díjakról szóló  
2/2005.(II.20.) rendelet  

módosításáról 
(Rendelet  külön íven kerül kiadásra) 

 
3.) Belső ellenőrzésről tájékoztató  

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 
 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy belső ellenőrzéssel kapcsolatban a belső ellenőr 2 
kifogást emelt, ami két apró oda nem figyelésből adódott: a vevői állomány, illetve az immateriális javak 
tárgyi eszközök esetében. 
 
Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy melyik a jó összeg az immateriális javaknál? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy a mérleg adat a jó. Az ingatlankataszterben nem 
került átvezetésre az összeg. 
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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: 
 

81/2009.(IX.29.) határozat    
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a leltározási tevékenység szabályozása és 

gyakorlata témában tett belső ellenőrzési tájékoztatót tudomásul vette és elfogadja. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
Burányi Bernadett körjegyző 

 
 

4.) TEUT pályázathoz beérkezett árajánlatok elbírálása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az önkormányzat által benyújtott TEUT pályázat 
sikeres volt, az önkormányzat által vállalandó önerő 4.058.082, melyet teljes egészében fejlesztési 
hitelből kell megvalósítani. 3 cégtől kaptak az út felújításra árajánlatot. Ismerteti az árajánlatokat. 
 
Győri Csaba képviselő elmondja, hogy azt kell eldönteni, hogy a minőséget nézi, vagy elfogadják a 
legolcsóbbat, és kevesebbe kerül az önkormányzatnak. 
 
Bárány Dezsőné képviselő szerint a helyi vállalkozót kellene választani, mivel mindig adott többletet. 
 
Hargitai Istvánné képviselő szerint mindenkinek lehet véleménye, és neki az a véleménye, hogy ne a 
drágább ajánlatot válasszák. 
 
 Id. Nagy Ignác képviselő szerint azt is figyelembe kell venni, hogy a helyi vállalkozó több hónapos 
fizetési kedvezményt is adott az önkormányzatnak. 
 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja még a képviselőket, hogy a LANGSZOLG Kft-nek jók a 
referenciái. Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 

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

82/2009.(IX.29.) határozat    
 Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009-es TEUT pályázat megvalósítása 

érdekében a Kisbajcs, Kossuth L. u. II. útfelújításra a LANGSZOLG Kft.(9081, Győrújbarát, 

István u. 213.) ajánlatát fogadja el  7.436.754 Ft-tal.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.  

Határidő:  2009. november 25. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

5.) Döntés IKSZT pályázat II. fordulójában való részvételről 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az IKSZT pályázatot a községháza bővítéséhez 
kapcsolódóan szeretnék benyújtani. A községháza a közösségi térrel, irattárral, irodákkal illetve 
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akadálymentesített mellékhelyiséggel bővülne. Az önkormányzat megszerezte az IKSZT cím birtokosi 
címet. 
Ebben a fordulóban kell beárazott költségvetést beadni. Az építési munkák díját Herm László számolta 
ki az MVH kódok alapján, az építési munkák kb. 18 millió Ft-ba kerülnek. Ebben az összegben a 
villany-, víz – és csatorna díjak még nincsenek benne. 
A gáz-, villany-, napkollektor, illetve szellőzés összege kb. 6,78 millió Ft. A villany kb. 1-1,3 millió 
forintba fog kerülni. 
2009. október 15-ig kell benyújtani, a támogatott rész a bekerülési nettó érték, 25% ÁFA-t kell 
biztosítani, ezen belül bútor, illetve eszközbeszerzésre is lehet pályázni. Elmondja továbbá, hogy ehhez 
egy főt foglalkoztatni kell, aki a különböző foglalkoztatásokat megszervezi. Működésre is lehet pályázni, 
1. évben 3,5 millióra, 2 évben 2,2 millióra, 3. évben 1,5 millióra. Az összes bekerülési költség még 
teljesen nem állt össze, a bútor és az informatikai eszközbeszerzés hiányzik. További pontot jelent, ha 
még egy ember kerül foglalkoztatásra az IKSZT-ben. 
 
Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy mikor fognak dönteni a pályázatról? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy december-január hónapban. 
 
Hargitai Istvánné képviselő elmondja, hogy nagyon tetszett neki a közösségi tér kialakítása, az 
önkormányzat bővítése azonban ellenvetéseket hozott. Ha a pályázatot beadják, akkor azt kell 
kidomborítani, hogy közösségi tér fog kialakulni. Elmondja továbbá, hogy a bővítés viszont nagy 
ellenállásba ütközik, tehát ha ezt felvállalják, akkor jó indoknak kell lennie. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a közösségi térnek külön bejárata lenne, illetve itt 
megoldható lenne a posta is, emellett a falugazdásznak, a Foglalkoztatási Szolgálat emberének kerülne 
kialakításra helyiség. 
 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő kérdezi, hogy álmennyezet feltevése lehetséges- e? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy nem, mivel az ablakok magasak. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az ifjúságnak mindenképp megoldást kell találni. 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy új épület, illetve közösségi tér kiépítésére nem volt 
lehetőség. 
 
Hargitai Istvánné képviselő szerint az új épület megépítése nem indokolt, jó terv a bővítés, de 
valóban legyen egy az ifjúság részére fenntartott terem. 
 
Kamocsai Sándor polgármester összefoglalja az elhangzottakat és kérdezi a képviselő-testületet, hogy 
támogatják-e a 2. fordulóban való részvételt? 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
83/2009.(IX.29.)  határozat 

 Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy részt vesz az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) 

kialakítására vonatkozó pályázatban. A képviselő-testület a pályázati felhívásban közölt feltételeket 
megismerte és elfogadja, továbbá a szolgáltatásfejlesztést szükségesnek találja. 

 A pályázat célja IKSZT kialakítása Kisbajcs településen a 110 hrsz-ú ingatlanon 
A fejlesztés forrásösszetételét az alábbi táblázat mutatja: 

Megnevezés Összeg 
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Saját forrás 0 Ft 

Hitel 10.397.286 Ft 

Támogatásból igényelt összeg 41.589.144 Ft 

Egyéb támogatás  0Ft 

Egyéb forrás 0 Ft 

Összesen 51.986.430 Ft 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
Határidő: 2009. október 15. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

 
6.) NYDOP-2009-4.1.1/B „Belterületi vízrendezés” pályázat benyújtása 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani 
csapadékvíz-elvezetésre a községben. Az egész pályázat a vízbázisra épül, ezt védeni, óvni kell. Ennek 
egyik feltétele, hogy a csapadékvíz ne áramoljon be a gyűjtőbe. Fedett árkok kellenek a faluba, min. 
80%-ba. A pályázat Kisbajcs összességében 170 millió Ft-ba fog kerülni. 3 megyéből 22 pályázatot 
fognak támogatni. A környezetvédők, illetve a vízügyi hatóság jelentősen támogatja a pályázatot. A 
projekt 3 ütemre került felosztásra, mivel 50-60 milliót támogatnak ütemenként. 

I. ütem Szőgye, Holt-Duna; Szavai csatorna egy része, Győri út, Kossuth utca, Arany János utca 
ipari területének része. 

Az 1. ütem kb 68.942.000 Ft-ba fog kerülni, ebből 58.600.000,- Ft a támogatás, beadási határidő 
2009.10.15. 
Elmondja továbbá, ha az 1 ütemben nyerők lennének, akkor már a többi ütemet is támogatni fogják, 
hiszen ez már egy elindult beruházásnak fog minősülni. Összefoglalja az elhangzottakat és kéri, hogy a 
képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

84/2009.(IX.29.)  határozat 
 Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyugat –dunántúli Regionális Fejlesztési 

Tanács által meghirdetett NYDOP-2009-4-1-1/B kódszámú, „ Belterületi vízrendezés” pályázati 
felhívásra pályázatot nyújt be. 

A projekt címe: Kisbajcs község belterületi vízrendezése I. ütem. 
A fejlesztés forrásösszetételét az alábbi táblázat mutatja: 

 

Megnevezés Összeg 

Saját forrás 10.341.343 Ft 

Hitel 0 Ft 

Támogatásból igényelt összeg 58.600.946 Ft 

Egyéb támogatás  0Ft 

Egyéb forrás 0 Ft 

Összesen 68.942.289 Ft 

A képviselő-testület a 2010. évi saját forrás összegét a 2010. évre elfogadott költségvetési rendeletében 
biztosítja. Amennyiben a beadott projekt támogatást nyer, az önkormányzat a saját erő kiegészítésére 

pályázatot kíván benyújtani az Eu Önerő Alapra. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Határidő: 2009. október 8. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
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7.) Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők kézhez kapták, 
elmondja továbbá, hogy a társulásnak azért kell módosítania az alapító okiratot, mert az új gazdálkodási 
szabályoknak megfelelően kell besorolni a költségvetési szerveket és  új szakfeladatok is lesznek. A 
társulási tanács már elfogadta az alapító okiratot.  
Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 

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

 
85/2009.(IX.29.) határozat    

1.) Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Alapító Okiratát az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt 

rendelkezésekkel módosítja. 

2.) A képviselő-testület jóváhagyja Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás 1. pont szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, az 

előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Burányi Bernadett körjegyző, Kamocsai Sándor polgármester 

 
8.) Tájékoztató 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

A.) Tájékoztató játszótérbővítés 
 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Kisbajcs Baráti Kör 
segítségével megtörtént a játszótérbővítés, a gyerekek birtokba vették, a szülők is örültek neki.  
Elmondja, hogy lakossági felvetés a kerékpárosoknak pálya építése lakossági segítség igénybevételével. 
 
Tolnai Ferenc képviselő kérdezi, hogy hol lenne a terület erre az igényre? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy mivel ez nem 1-2 forintba kerül, így először utána 
kell járni, hogyan lehet megvalósítani. Elmondja továbbá, hogy a játszótér 1.099.000,- Ft-ba került. Kéri 
a képviselőket, hogy a tájékoztatót fogadják el. 
 
A képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
 
 

B.) Tájékoztató TDM szervezet megalakulásáról  
 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a TDM szervezet 
megalakulását a képviselő-testület támogatta, viszont az alakuló ülésen a tisztségviselők 
megválasztásakor nem látta biztosítottnak a megbeszélésen elhangzottakat. Így kilépett a szervezetből. 
Sem pártoló, sem rendes tagként nem kívánatos a részvétel, mivel az elnökségben jóformán csak 
óváriak kerültek beválasztásra. 
 

Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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86/2009.(IX.29.) határozat    
 

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 76/2009. (VIII.24.) és a 77/2009.(VIII.24.) 
sz. határozatait visszavonja és az abban foglaltak helyett az alábbi tartalmú határozatot hozza:  

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy Szigetköz Turizmusáért 
Egyesület Alapszabály tervezetét megismerte, az Egyesület megalapításában sem rendes, sem pártoló 
tagként nem kíván részt venni. Egyúttal a képviselő-testület kijelenti, hogy a Turisztikai Desztináció 

Menedzsment Szervezetek támogatása c. pályázatban sem kíván részt venni. 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 
C.) Tájékoztató az iskola fűtéskorszerűsítéséről  

 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az iskola 
fűtéskorszerűsítéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás keretében 7 pályázó nyújtotta be ajánlatát. A 
közbeszerzés lefolytatása alapján a legolcsóbb pályázat nyert. Referenciamunkájuk bicskei Befogadó 
Állomás volt, utána érdeklődnek jól dolgoznak, gyorsan. 2009.09.30-án kezdi meg a nyertes cég a 
munkát a terület átadása után, bízik benne, hogy az elvállalt munkát határidőre elvégzik. 
 
Tolnai Ferenc képviselő kérdezi, hogy a kivitelező csak munkaidőben dolgozik, vagy a munkaidő után 
is tudnak dolgozni? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a többi polgármester egyetértésével a nem várt 
dolgok is elvégezhetők, a közbeszerzés szerint is ez megvalósítható. Elmondja továbbá, hogy a leszerelt 
radiátorok és csövek eladók, ezt lehet propagálni.  A munkavégzés eset 10 óráig biztosított. A 
közbeszerzésben kikötés volt, hogy tanítás alatt zajmentes legyen a munkavégzés. 
Kéri a képviselőket, hogy a tájékoztatót fogadják el. 
 
A képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
 
 

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

 
A.) Horváth Gábor kérelme 
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy Horváth Gábor építésügyi előadó kéréssel fordult a 
képviselő-testülethez, hogy támogassák a műszaki ellenőr végzettséget nyújtó tanfolyamot. Ismerteti a 
kérelmet, melyet a képviselők is kézhez kaptak. 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy két évig való ellátás szerinte kevés, amíg itt dolgozik 
addig lássa el a feladatot. 
 
Hatoss Gábor képviselő szerint kevés a két év. 
 
Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy a többi önkormányzat is támogatja-e? 
 
Kamocsai Sándor polgármester kérdezi, hogy maradjon a két év, vagy emeljék meg az időtartamot? 
 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő szerint legyen évenkénti darabszám is megállapítva. 
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Hargitai Istvánné képviselő szerint ez az önkormányzat is és az építésügyi előadónak is haszon, tehát 
határozzák meg a munka darabszámot. Javasolja a 2 évenkénti 5 darabot. 
 
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: 
 

87/2009.(IX.29.) határozat    
Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Felpéc, Kisbajcs, Nagybajcs, 
Vének és Nyúl Községek Építéshatósági Igazgatási Társulásának gesztortelepülése támogatja 
Horváth Gábor 9030, Győr, Csikostó u. 8. szám alatti lakos építésügyi előadó műszaki ellenőr 

képzettség megszerzését. A társulást alkotó települések a polgármesterek hozzájárulásával 
lakosságszám arányosan vállalják a tanfolyam teljes díját és a vizsga díját, összesen 180 ezer Ft 

értékben. 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete által támasztott feltétel, hogy az 

építésügyi előadó képzettsége megszerzését követően két évig, de legalább 5 alkalommal 
végezzen az önkormányzat számára az új végzettségének megfelelő műszaki ellenőri 

tevékenységet. 
Határidő. Azonnal 

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 

   


