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JEGYZŐKÖNYV 
 
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 28-án (szerdán) 
16.30 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:   
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, hogy az előző képviselő-testületi ülés óta több határozat 
végrehajtási határideje járt le, nevezetesen: 
A képviselő-testület döntött a fejlesztési hitel felvételéről. Elfogadta a közös intézmények 2009. évi I. 
félévi eredményeiről szóló beszámolót, döntött a belterületi csapadékvíz rendezési, illetve a VIS-
MAIOR pályázat benyújtásáról, a gázszolgáltató-váltásról, csatlakozott a TDM Egyesülethez, a HÉSZ 
módosításáról. Módosította a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda SZMSZ-ét illetve Alapító Okiratát. 
Tájékoztatást kapott a Belső Ellenőrzésről. Döntött a TEUT pályázathoz benyújtott árajánlatokról, 
illetve az IKSZT pályázat II. fordulójában való részvételről. Elfogadta a Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodás Társulás Alapító Okiratának módosítását, valamint a TDM Egyesületből való 
kilépést, illetve Horváth Gábor támogatási kérelmét. 
A fentiekkel kapcsolatban a polgármester az alábbi kiegészítést teszi: A hitel felvétel folyamatban van, a 
szerződés aláírására hamarosan sor kerül. A csapadékvizes pályázat benyújtásra került. A VIS MAIOR 
pályázatról a döntés megszületett, pályázatot viszont nem nyújthattunk be, mert nem önkormányzati 
tulajdonról volt szó. Az EMFESZ-nek elküldtük a meghatalmazó levelet a szerződés aláírása érdekében, 
eddig még nem érkezett meg. A szolgáltatás 2009. december elsejétől indulhat az új szerződés alapján. 
A TDM Egyesületből való kiválásunkat a testület határozattal elfogadta, amit továbbítottunk a 
mosonmagyaróvári önkormányzat felé.  A TEUT pályázat keretében a Langszolg Kft-vel a szerződést 
megkötöttük, a kivitelezésre azonban csak tavasszal fog sor kerülni, mivel a vállalkozó nem vállalta 
korábban. 
Kéri, hogy a képviselők fogadják el a beszámolót. 
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Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 
 

88/2009.(X.28.) határozat  
Kisbajcs Község Képviselő-testülete a 

60,61,62,63,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87/2009. számú határozatok  
végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

2.) Környezetvédelmi Alap létrehozása 
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a képviselők az írásos előterjesztést kézhez kapták. 
Elmondja, hogy a Környezetvédelmi Alap létrehozására azért van szükség, hogy a talajterhelési díjból 
összegyűlt pénzt az önkormányzat fel tudja használni. Azonban azt csak a jogszabályban meghatározott 
célokra, felszín alatti víz védelme, csapadékvíz rendezés stb. lehet felhasználni. A Környezetvédelmi 
Alap bevételei nemcsak a talajterhelési díjból származnak, azok jóval bővebbek, ezt tartalmazza a 
rendelet. Tartalmazza továbbá az Alap felhasználásának lehetséges céljait. Ismerteti a rendelet-
tervezetet. Elmondja továbbá, hogy a községben nem sokan érintettek talajterhelési díj megfizetésében, 
a Környezetvédelmi Alapban ez idáig 1 millió Ft körüli összeg halmozódott fel. 
Kéri, hogy a képviselők vitassák meg a rendeletet. 
 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő kérdezi, hogy az Alap létrehozásával mire költheti el az 
összeget az önkormányzat? 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy az Alapba befolyt összeget a rendeletben meghatározott 
célokra. A talajterhelési díjat központi jogszabályban meghatározott célra. De a talajterhelési díjat addig 
nem tudja az önkormányzat felhasználni, amíg nem rendelkezik Környezetvédelmi Alappal.  A 
talajterhelési díj akár felhasználható a csapadékvíz-elvezetésre benyújtott pályázathoz készített 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költségeire is.   
 
Kamocsai Sándor polgármester összefoglalja az elhangzottakat és kéri, hogy a képviselők hozzák 
meg döntésüket. 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag  az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Kisbajcs Község Képviselő-testületének 
21/2009.(X.29.) rendelete 

A Környezetvédelmi Alap létrehozásáról  
(Rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 
3.) Elektronikus közszolgáltatás kizárását szolgáló rendelet hatályon kívül helyezése, új 

rendelet alkotása 
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy jogszabályváltozás következtében szükséges a 
rendeletet hatályon kívül helyezni, és egy új rendeletet alkotni. A Ket. megalkotásakor ki kellett zárni az 
elektronikus ügyintézés lehetőségét, ellenkező esetben biztosítani kellett volna. Arra számított a 
jogalkotó, hogy az eltelt időszakban majd tömegesen vezetik be az elektronikus ügyintézést, a kérdéskör 
azonban a városokban sem oldódott meg mindenütt, nem terjed el az e fajta ügyintézési mód. Ezért 
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aztán változtattak a koncepción. Az elektronikus ügyintézés-kapcsolattartás a központi rendszeren 
keresztül minden hatóságnál lehetséges. Nem szabad kizárni az államigazgatási ügyek esetében, mert ott 
jogszabály lehetővé teheti. Az elektronikus ügyintézést most elektronikus kapcsolattartásnak hívják. 
Ismerteti a rendelet-tervezeteket. Kéri, hogy a képviselők vitassák meg a rendeleteket. 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2009.(X.29.) rendelete  

Az önkormányzat közigazgatási hatósági ügyeinek elektronikus úton történő intézéséről szóló 
10/2005.(X.1.) rendelet hatályon kívül helyezéséről 

(Rendelet külön íven kerül kiadásra.) 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2009.(X.29.) rendelete  

Az elektronikus kapcsolattartásról 
(Rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 
4.) 2010. évi belső ellenőrzési terv 

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 
 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a belső ellenőr megküldte az önkormányzatnak a 2010. 
évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet. Ismerteti a képviselőkkel. Javasolja, hogy a jövő évben az 
élelmezéssel kapcsolatos ellenőrzést végezzék el a belső ellenőrök. Ismerteti a választható területeket. 
 
Győri Csaba képviselő javasolja, hogy a költségvetés tervezést vizsgáltassák meg. 
 
Burányi Bernadett körjegyző nem javasolja, ugyanis az idei évben ez Vének község esetében 
megvizsgálásra került és a belső ellenőrök jónak minősítették a területet. 
 
Kamocsai Sándor polgármester szerint is az élelmezés legyen a jövő évi belső ellenőrzés tárgya. 
Elmondja, hogy azért nem javasolja a költségvetés tervezést ellenőriztetni, mivel ugyanaz a kolléganő 
csinálja mindkét község esetében. 
 
Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy a véneki költségvetés ellenőrzésekor a tervezést, vagy a 
beszámolást nézték? 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a tervezést nézték, amibe beletartozott a költségvetés 
elfogadásának menete, a rendelet szabályszerűsége és az önkormányzat gazdasági helyzete. 
 
Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy mi merülhet fel az élelmezés ellenőrzésekor? 
 
Burányi Bernadett körjegyző előfordulhat az étkezési térítési díj mérséklésére jogosultak ellenőrzése, 
a kifizetések szabályszerűen történtek-e, az egész élelmezési tevékenység hogy van felépítve, stb. Kéri, 
hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
Kamocsai Sándor polgármester kéri, hogy a képviselők fogadják el a rendelet-módosítást. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 7 igen és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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89/2009.(X.28.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzatnál, valamint 

annak költségvetési szerveinél 2010. évben az élelmezés tárgyában kerüljön sor belső ellenőrzésre.  
Határidő: 2009. november 15. 

 Felelős: Burányi Bernadett körjegyző 
 
 

5.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző, Kamocsai Sándor polgármester 
 

A.) 0123/25 hrsz-ú út belterületbe vonása 
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtott be a község 
csapadékvíz-elvezetésére. Ehhez szükség van a 0123/25 hrsz-ú külterületi útjának belterületbe vonására, 
mert a pályázat belterületi csapadékvíz rendezésre vonatkozik. Kéri, hogy a képviselők hozzák meg 
döntésüket. 
 

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

90/2009.(X.28.) határozat  
Kisbajcs Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  a Kisbajcs  0123/25 hrsz-ú ingatlant 

belterületbe kívánja vonni. Az út tervezett belterületi hasznosítása a község rendezési tervének 
megfelelő. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges földhivatali eljárás megindítására. 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

B.) Tájékoztató pályázatokról, újabb pályázati lehetőségekről 
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Kossuth 
utcai buszforduló felújítására. A pályázat sikeres volt, de a megvalósítással várnak tavaszig. Az elszámolás 
jövő év július-augusztus. 
A négy önkormányzat pályázatot nyújtott be a kisbajcsi iskola fűtéskorszerűsítésére, mely szintén sikeres 
volt, a közbeszerzési eljárás során kiválasztották a kivitelezőt.  A pályázati összeg 20 millió Ft, a kivitelező 
árajánlata 14.400.000 Ft-ról szól. A fennmaradó 5.600.000 Ft-tal kapcsolatban megkeresték az illetékes 
minisztériumot, hogy a kiviteli munkák során felmerülő költségeket fedezhessék belőle. pl. festés, 
valamint, hogy a fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatba hozható egyéb munkálatok elvégezhetők legyenek. A 
polgármesterekkel egyeztetett, valamint árajánlatokat is kért be. Ezek alapján az összekötő épületrész 
külső szigetelése, valamint a kazánházban a villanyszerelés, ablakcsere, vízlágyító beszerzését tudnák 
megvalósítani. A vízlágyító kb. 290.000,- Ft. 
 
Tolnai Ferenc képviselő szerint a vízlágyítót a tervezőnek kellett volna betervezni, így őt terheli a 
költség. 
 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatót nyújt a továbbiakban a Győri TKT által benyújtandó aktív 
turisztikai pályázatról az alábbiak szerint: Lehetőség nyílt a TKT keretén belül az NYDOP-2.1.1/E 
komponensre pályázni. Az összeállított projektcélt a kistérség elfogadta, ennek keretében megépíthető 
lenne a tanösvény, pihenőhelyekkel, szalonnasütőkkel, kilátóval, ívó kúttal. Az önerő mértéke 15%, 
Kisbajcs esetében ez 1.513.811 Ft. A pályázat elkészítését, a terveztetést a TKT szervezi. Kérdés, hogy 
részt vegyünk-e a pályázatban.  
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Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

91/2009.(X.28.) határozat  
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 

pályázati anyagát és annak költségvetését megismerte, azt elfogadja. 
Kisbajcs Község Önkormányzata a támogatási konstrukció utófinanszírozási eljárását tudomásul 

véve, nyertes pályázat esetében a Település projektelemének megvalósításához szükséges teljes 
összeget, 10.505.577 biztosítja (ebből 8.929.740 Ft a támogatás és 1.575.837 Ft az önerő)  a Győri 

Többcélú Kistérségi Társulás részére. 
A pályázatban való részvétel érdekében a képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban lévő 

területhez (területekhez) az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását megadja. 
 Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő–testülete nyertes pályázat esetében a Kisbajcs 

Község Polgármesterét felhatalmazza a Győri Többcélú Kistérségi Társulással a pályázattal 
kapcsolatos Megállapodás megkötésére. 

Határidő: 2009. október 8. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatót nyújt a továbbiakban a Leader pályázatban benyújtható 
célterületekről, valamint ez ügyben a Gruntner Gáborral történt egyeztetésről. Javasolja a pályázatot 
mozgószínpad benyújtására, valamint a fellépést biztosító eszközök beszerzésére  
 
 

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

92/2009.(X.28.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) IV. tengelye 
(LEADER) keretében a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület (mint illetékes HACS) tervezési 

területén megvalósuló 1005844 azonosító számú Kulturális szolgáltatások infrastrukturális és 
eszközfejlesztése elnevezésű LEADER célterülethez kapcsolódó Mozgószínpad beszerzés, tároló 

helyiség kialakítás című projekthez / fejlesztéshez pályázatát benyújtja, mely a következő szerint 
valósulna meg: 

Megvalósulás helye (cím, helyrajzi szám): Kisbajcs, Arany János u. 20., 207/7 Hrsz 
Projekt rövid leírása: Kisbajcs Község Önkormányzata a megvalósítást két ütemben tervezi. Az első 
ütemben (2010. harmadik negyedév) kerülne sor a mozgószínpad beszerzésére, a második ütemben 

(2010. harmadik negyedév) történne a tároló helyiség kialakítása, valamint a mozgatható villamos 
elosztó szekrény beszerzése. 

A projekt teljes összege :  7.026.718,- Ft 
Önrész összege:   1.826.718,- Ft 
Támogatási igény:   5.200.000,- Ft 

Határidő:  2009. november 16. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az UMVP pályázatot 
támogatásra érdemesnek ítélték. 8.700.000 Ft-ot kapott az önkormányzat. Itt nem kerül sor támogatási 
szerződés megkötésére, hanem a közigazgatási eljárás keretében meghozott határozat jogerőssé válása 
után jár a támogatás. A megvalósítás tavasszal kezdődhetne és két ütemben tervezzük. 
Továbbá tájékoztatót nyújt az iskolára beadható teljes körű akadálymentesítésről, aminek keretében lift 
épülne az iskolába, mosdók akadálymentesítésére, ajtók cseréjére és burkolat cserére kerülhetne sor. A 
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pályázat 85%-os támogatottságú és maradt pénz a központi kalapban. A pályázat benyújtásával 
kapcsolatos költségeket ( tervező, pályázatíró) Vámosszabadi község megelőlegezi. 

 
Ezt követően a képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette a tájékoztatást. 
 

C.) Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a közmeghallgatás időpontját meg kellene határozni. 
Ennek megtartását az önkormányzati törvény írja elő. A képviselő-testületnek határozatképesnek kell 
lenni rajta. Célszerű lenne a lakosságot arról tájékoztatni, hogy az önkormányzat a 2009-es évben milyen 
feladatokat hajtott végre, és milyen célkitűzéseik vannak a 2010-es évre vonatkozóan. 
Kéri, hogy a képviselő-testület a javaslattal értsen egyet és 2009. november 18-án, szerdán 17,00 órára 
Kisbajcs községben, 2009. november 20-án 16,30 órára Szőgye községrészen hirdesse meg a 
közmeghallgatást.  
 
A képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogadta a közmeghallgatás időpontját. 
 

D.) Mikulás ünnepség megszervezése 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester  

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Mikulás ünnepséget 2009. december 5-én a szőgyei 
községrészen 16,00 órai kezdettel a játszótéren, Kisbajcson a templomban 16,30 órai kezdettel javasolja 
megszervezni. Javasolja, hogy az 1999. január 1-je után született gyermekek kapjanak mikulás csomagot. 
Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
Hargitai Istvánné képviselő javasolja, hogy a tavalyi összeget emeljék meg 600 Ft-ra. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

93/2009.(X.28.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. december 5-én  Szőgye községrészen 16,00 
órai kezdettel a játszótéren, Kisbajcson pedig a templomban 16,30 órai kezdettel Mikulás ünnepséget 

szervez. 
A Mikulás ünnepségen a képviselő-testület minden 1999. január 1-je után született gyermek részére 

600,- Ft értékű mikuláscsomagot ajándékoz. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a program megszervezéséről gondoskodjon 

Határidő: 2009. december 5. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

E.) Nyugdíjas nap megrendezése 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy november 28-án (szombaton) 15,00 órától javasolja 
megtartani a Nyugdíjas napot. Javasolja, hogy a tavalyi évvel ellentétben csak a 60 éven felüli nyugdíjas 
korú lakosok vegyenek részt a nyugdíjas találkozón. Javasolja, hogy 1.500,- Ft-os utalványt kapjanak a 
nyugdíjasok. A műsorszervezéssel kapcsolatban elmondja, hogy egy szlovák együttes kedvező ajánlatot 
adott 1,5 órás műsorra, szerinte, amennyiben elfogadják a meghívást, ők legyenek a vendégek. 
 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő nem javasolja a változtatást a tavalyi évhez képest, minden 
nyugdíjast hívjanak meg. 
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Hargitai Istvánné képviselő szerint is az előző évekhez hasonlóan legyen megszervezve a nyugdíjas 
nap, a költségek csökkentése végett maradjon el az ajándékutalvány. 
 
Győri Csaba képviselő távozik az ülésről, így 7 fővel üléseznek tovább a képviselő-testület. 
 
Kamocsai Sándor polgármester összefoglalja az elhangzottakat és kéri, hogy a képviselők hozzák 
meg döntésüket. 
 
A képviselő-testület 6 igen és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

94/2009.(X.28.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 28-án 15,00 órai kezdettel Idősek 

Napja ünnepséget szervez a helybéli nyugdíjas korosztály részére. Az ünnepségre minden nyugdíjas 
korú- függetlenül attól, hogy előrehozott nyugellátásban, vagy rokkantsági nyugellátásban részesül- 

kisbajcsi lakos meghívót kap. A korábbi gyakorlattal ellentétben azonban a világban kialakult gazdasági 
válság miatt az ajándékutalvány kiadását mellőzi a képviselő-testület. 

 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a program megszervezéséről és a 
vendéglátásról gondoskodjék. 

Az ünnepség helyszíne: Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 
Határidő: 2009. november 28. 

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 

   


