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JEGYZŐKÖNYV 
 
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 1-
jén (hétfőn) 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 gazdálkodási előadó 
 
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.)  Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2010. évi 
költségvetésének elfogadása 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület, hogy az óvoda, 
körjegyzőség költségvetését korábban, az iskola költségvetése pedig a mai napon tartott 
négyes ülésen elfogadásra került. Február 16-án a képviselő-testület tárgyalta a saját 
költségvetését és azon csökkentést eszközölt. Kérdezi, hogy a korábban megtárgyalt 
költségvetéshez hozzászólása van-e a képviselőknek, esetleg módosító javaslata? 
 
Burányi Bernadett körjegyző a rendelet szövegével kapcsolatban elmondja, hogy 
jogszabályi változás következtében teljesítési és megvalósítási tervet kell készíteni 
ezentúl. Azonban ennek végrehajtásának mikéntje még a gyakorlatban nem világos 2010. 
és 2011. évre is ki lehet zárni annak elkészítését.  A 6. §-t nem szükséges szerepeltetni a 
rendeletben, javasolja ennek kivételét. Továbbá nem kell benne szerepeltetni a 4.§(14) 
bekezdését, nincs közösségi szolgáltatások támogatása a községben. 
Elmondja továbbá, hogy a költségvetés elkészítése során az intézményvezetőkkel a 
szükséges egyeztetéseket elvégezték, melynek dokumentálása a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
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Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2010.(III.2.) rendelete  

Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2010. évi költségvetéséről 
(Külön íven kerül csatolásra.) 

 
 

2.) Győri többcélú kistérségi társulás társulási megállapodás módosítása  
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők 
kézhez kapták. 
Családi napközi bevezetésében kisbajcsi község nem kíván részt venni, de támogatnia 
kellene annak érdekében, hogy a társulás más településein bevezethető legyen. További 
változások az intézményeket érinti: Mórichida csatlakozik a mozgókönyvtárhoz, 
családsegítés kikerül a kistérség feladatából, mert ezt 2010-tól nem kívánja ellátni.  
 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő ez minket mennyire érint? 
 
Burányi Bernadett körjegyző minket abban érint, hogy a községben így nem lesz sem 
házi segítségnyújtás, sem jelzőrendszer. A házi segítségnyújtást meg kell oldania a 
községnek.  Voltunk Győrben a Panker Úrnál annak érdekében, hogy az EESZI-vel 
közvetlenül az önkormányzat szerződne. Ez elől a Panker Úr nem zárkózott el, azonban 
csak abban az esetben lehetséges a Győrhöz való csatlakozás, ha elfogadjuk Győr 
Önkormányzata által elfogadott térítési díjakat. Ami annyit jelent, hogy a térítési díj több, 
mint ötven százalékát fel kell vállalnia az önkormányzatnak. Előfordulhat, hogy a 
kistérség a továbbiakban is ellátja a feladatot más formában, mint a mostani. 
 
Tolnai Ferenc képviselő erre vonatkozólag azonban a költségvetésünkbe nem tettünk 
pénzt. Hogyan fogja megoldani ezt az önkormányzat? 
 
Kamocsai Sándor polgármester a tervezéskor ezt még nem tudtuk, hogy a kistérség 
megszünteti ezt a feladatát. 
 
Győri Csaba képviselő: Ez akkor kötelező ellátási forma? 
 
Burányi Bernadett körjegyző: Igen ez kötelező, ezt a szociális törvény írja elő, erre van 
normatíva, amit bizonyos feltételek megléte esetén lehet igénybe venni, működési 
engedély, szakember foglalkoztatása szükséges. 
 
Kamocsai Sándor polgármester összefoglalja az elhangzottakat és kéri, hogy a 
képviselők hozzák meg döntésüket. 
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Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

17/2010. (III.01.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Győri Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítását a mellékletben (előterjesztésben) 
foglaltak szerint, melyek az ellátási formákat az alábbiakban érintik: 

1. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás intézményfenntartóként az Ikrény 
Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye útján biztosítja a 

családi napközi feladatot, melynek ellátásához a település csatlakozik. Továbbá a 
feladatot Dunaszentpál, Győr és Vámosszabadi vonatkozásában, Dunaszentpállal 

kötött külön megállapodás alapján biztosítja. 
2. Elfogadja Mezőörs csatlakozását a mozgókönyvtári feladat ellátáshoz. 

3. A házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot a Társulás 
nem látja el 2010-től, így ezen feladatok  kikerülnek a Megállapodásból. 

4. Törlésre kerül a Társulási Megállapodás 4. sz. mellékletéből a Mackó Kuckó 
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsöde. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
3.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
A) Bognár Éva telekvásárlási kérelme 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a szőgyei Bognár Éva megkereste őt, 
hogy a szőgyei telket megvásárolná 1.500.000,- Ft-os vételár mellett. Ismerteti a kérelmet. 
Elmondja továbbá, hogy arról tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a képviselő-testület 
2.000.000 Ft+áfa árbevétellel számol. Ennél alacsonyabb árat a képviselő-testület 
elfogadni nem tud. Ennek ellenére benyújtotta kérelmét. 
A területre lovardát szeretnének építeni. Elmondja továbbá, hogy az állattartással 
kapcsolatos szabályok és a rendezési terv szerint nem lehet ezt megvalósítani a területen, 
mert túl kicsi és a szomszédok és a saját lakóházuk is közel lenne az istállóhoz, nincs 
meg a 15 méteres távolság.  
 
Tolnay Ferenc képviselő mi van a vízbázissal? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy előbb egyeztessen az építési 
hatósággal, és majd csak utána lehetne a vásárlásról beszélni. Javasolja, hogy 
mindenképpen forduljon az építésügyi hatósághoz. 
 
Hargitai Istvánné képviselő az árban maradjunk a 2 millió forintban. 
 
Bárány Dezsőné képviselő: Szerintem a főúton ne tartsanak lovakat, még akkor sem, 
ha 2 millió forintot fizet érte. A szomszédok is nagyon közel vannak. 
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Kamocsai Sándor polgármester tehát a 2 milliós árat tartsuk, illetve nem igazán 
támogatjuk a lovarda kialakítását. Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 

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

18/2010. (III.01.) határozat 
Kisbajcs Önkormányzatának Képviselő-testülete Bognár Éva Kisbajcs, Duna u. 29. szám 

alatti lakos 345/3 hrszú telek megvásárlására tett vételi ajánlatát elutasítja. Az elutasítás 
oka a felajánlott vételár alacsony volta. A képviselő-testület által elfogadható vételár 

2.000.000 Ft+ Áfa. 
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Burányi Bernadett körjegyző 

  
Napirend után: 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Langszol Kft. megkezdené a 
kivitelezést e hónap 22-én. Majd részletes tájékoztatót nyújt a benyújtott falunapi 
pályázat rendezvényeiről. 
 
Ezt követően a képviselő-testület a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette. 
 
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 

   


