
 1 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. július 1-jén (csütörtök) 16.00 
órai kezdettel tartott nyílt képviselő-testületi 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 

 
Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző 

Deák Adrienn jegyzőkönyvvezető 
Pinczés Gyuláné adóügyi 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, tájékoztatja a 
képviselőket, hogy Illés Miklós Vámosszabadi KMB rendőr polgárőrség alakításával kereste meg, erről 
kíván a testületnek tájékoztatást adni egy napirend keretében. Kéri, hogy a képviselők a napirendet a 
módosítással együtt fogadják el. A napirendet a  képviselők határozathozatal nélkül egyhangúlag 
elfogadták, és az alábbi napirendet tárgyalják. 
 
 

1.) Falunap lebonyolításáról tájékoztató 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, Pinczés Gyuláné adóügyi előadó 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a falunap sikeresen lezajlott, ismerteti az írásos 
előterjesztést melyet a képviselők kézhez kaptak és a költségvetést tartalmazza. 
Kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 
 
Mivel vélemény, kérdés nem hangzott el kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

52/2010.(VII.1.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évben megrendezésre került falunap 

lebonyolításáról szóló beszámolót elfogadja és tudomásul veszi. 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

Illés Miklós Vámosszabadi körzeti megbízott megérkezett a testületi ülésre. 
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2.) Polgárőrség megalakítása 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy Illés Miklós zászlós Vámosszabadi község körzeti 

megbízottja kérte, hogy tájékoztatót tarthasson a képviselő-testületi ülésen a polgárőrség esetleges 

megalakulásával kapcsolatban. Felkéri Illés Miklós zászlóst, hogy tájékoztassa a képviselőket. 

 

Illés Miklós zászlós elmondja, hogy vámosszabadi község körzeti megbízottja. Kisbajcs községben 

teljesít helyőrséget, a kisbajcsiak kérték, hogy, úgy, mint Vámosszabadi községben Kisbajcson is 

alakítsanak polgárőrséget. 16-17-en jelezték, hogy részt vennének a polgárőr munkában, 20-30 fő lenne 

szükséges, mely között lennének aktív és passzív tagok. Az első két évben a tagdíjból származna bevétel, 

illetőleg az önkormányzat is támogathatja a szervezetet. Sajnos az első két évben az 1%-ra nem 

számíthatnak. Ezért lenne fontos, hogy minél több passzív tagja is legyen a szervezetnek. Támogatást az 

önkormányzattól olyan módon kér, hogy helységet biztosítson részükre, valamint nyújtson anyagi 

támogatást a meglapításukhoz, amelyből el tudnának indulni. Ez kb. 10.000 Ft lenne. 

A szervezet egyébiránt bejegyzett civil szervezet lenne, amelynek a megalakítását a rendőrség is támogatja. 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy jelenleg nem tud helységet biztosítani, de a 

későbbiekben a községház bővítéssel lesz hely a polgárőröknek is. 

 

Illés Miklós zászlós elmondja, hogy nincs szükségük nagy helyre. Meg tudják úgy oldani, hogy egy 

szekrényben összegyűjtik a szolgálat ellátásához szükséges eszközöket. A rendőrségtől lehet igényelni 

világító mellényeket, valamint gázsprayt. Azt gondolja, hogy gázsprayre nem lesz szükség, mellényből sem 

kell túl sok. A szolgálatot el lehet látni gyalogosan, illetve kerékpárosan is. Autót ezért nem szükséges 

fenntartani az önkormányzatnak. Szeretné, ha a polgármester is részt venne a polgárőrség munkájában. 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy szívesen rendelkezésükre áll.  

Megköszöni a tájékoztatót, elmondja, hogy konkrét támogatás kérdésében később dönt a képviselő-

testület. 

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

53/2010.(VII.1.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Illés Miklós zászlós tájékoztatója alapján az általa 

bemutatott formában elviekben támogatja a kisbajcsi polgárőrség megalakulását. Amennyiben más 
forrásból nem áll rendelkezésre a bejegyzéshez szükséges eljárási költség, díj – 10.000 Ft – azt  

rendelkezésre bocsátja a képviselő-testület. 
A képviselő-testület a megalakult polgárőrség támogatásáról a későbbiekben dönt. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Illés Miklós Vámosszabadi körzeti megbízott távozott a testületi ülésről. 
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3.) Tájékoztató jelenleg folyamatban lévő pályázatokról 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az óvoda energetikai felújítására, valamint a csapadékvíz 

elvezetésre közbeszerzést írtak ki, az ajánlat beadására nyitva álló határidő a holnapi napon jár le. 

Az iskola akadálymentesítésére is közbeszerzést írtak ki, de azt hiánypótlásra szólította fel a 

Közbeszerzések Tanácsa, ezért az eredeti határidők tolódnak. Augusztus 18-án lehet legkorábban 

szerződést kötni. Ekkortól lehet megkezdeni a kivitelezést. Október 31-ig be kell fejezni az 

akadálymentesítést. A csúszás amiatt van, mert a jogi lektorok a hiánypótlást az eredeti megjelenési 

határidő után küldték meg számunkra. Amire mi rögtön reagáltunk. A második alkalommal a felhívásban 

lévő határidőket nem befolyásolja, ha a lektorok később intézkednek, ennyivel kevesebb idejük lesz a 

kivitelezőknek.  

Vis-maior elszámolása folyamatban van, a TEUT pályázat ellenőrzése július 7-én lesz a Községházán. 

Ravatalozó felújításának elszámolása folyamatban van. 

Kéri, hogy a képviselők fogadják el a tájékoztatót. 

 

A képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette a tájékoztatót. 

 

 

4.) Védőnői Szolgálat átszervezése 

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy az ÁNTSZ értesítette az önkormányzatot, hogy a védőnői 

szolgálatot szükséges lenne átszervezni, mivel túl nagy pontszámmal működik. A védőnői körzet 

pontértéke 1083 pont, ebből 190 pontmértéket tesz ki az általános iskola, és annak tagiskolája. Javaslatot 

tett az ÁNTSZ arra, hogy lehetne csökkenteni a szolgálat pontértékét, ha az ikrényi védőnő látná el az 

iskola egészségügyi  feladatokat. Ez esetben a körzet pontértéke kedvezőbben, 893-ra csökkenne, amely 

szakmailag és a jogszabályban előírtaknak is megfelelne. Ez csak októbertől valósulhat meg, mivel az 

ikrényi védőnő Győrladaméron helyettesít és ott pályázatot kell kiírni az állás betöltésére. Az ikrényi 

védőnő vállalkozásban látná el a feladatot. Ez azért is jó, mert kötöttségek nélkül fel lehet mondani és 

vissza lehet csinálni a jelenlegi állapotot. Finanszírozás szempontjából nem kapna kevesebbet az 

önkormányzat, mert az OEP csak 750 pontig finanszíroz, e felett nem. Tehát Kisbajcs is jobban járna, 

mert a védőnő leterheltsége csökkenne. Ikrényben pedig meglenne a maximális létszám az OEP 

finanszírozáshoz. Elmondja továbbá, hogy az iskolát fenntartó másik három önkormányzat  hozzájárulását 

is kérni kell a változáshoz. Kéri, hogy a képviselők fogadják el a javaslatot. 

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

54/2010.(VII.1.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja, hogy a védőnői szolgálat iskola-

egészségügyi feladatát, ami a szolgálaton belül jelenleg 190 pontértéket tesz ki, az ikrényi vállalkozó védőnő 
( Bognárné Takács Katalin) lássa el. A képviselő-testület hozzájárul a feladat átadásához a kedvezőbb 

finanszírozhatóság és munkamegosztás érdekében. 
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt az átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok elvégzésére.   

Határidő: 2010. október 30. 
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Felelős: Burányi Bernadett körjegyző 
 

5.) Győri Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása 

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 

Burányi Bernadett körjegyző ismerteti az előterjesztést. 

Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 

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

55/2010.(VII.1.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 2010.05.06. 

napján a Társulási Tanács által elfogadott Megállapodás módosítását (7. sz. módosítás) elfogadja, és 
tudomásul veszi. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
6.) 2010./2011. tanévre nyújtandó tanévkezdési támogatás 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az előző évekhez hasonlóan támogatnák az iskolás 

tanulókat. Tavaly az elsős tanulók - lakóhelytől függetlenül – mindenki tankönyvcsomagot, valamint a 2-8 

osztályos kisbajcsi iskolába járó kisbajcsi tanulók füzetcsomagot kaptak 

Elmondja továbbá, hogy a Bácsai Agrár Zrt. támogatni kívánja a dolgozói gyermekeit, így kéri az 

önkormányzatot, hogy gyűjtse össze azokat a gyermekeket, akiknek szülője a Zrt-nél dolgozik. 

Összefoglalja az elhangzottakat és kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 

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

56/2010.(VII.1.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010./11.-es tanévben minden a kisbajcsi 

VMÁAMI-ba járó első osztályos tanuló részére ingyenes tankönyvcsomagot és füzetcsomagot, a 2-8 
osztályba járó tanulók részére pedig ingyenes füzetcsomagot biztosít.  

A képviselő-testület felkéri és felhatalmazza Hargitai Istvánné alpolgármestert, hogy az osztályfőnökök 
szakmai iránymutatása alapján összeállított füzetcsomag beszerzése ügyében eljárjon. 

A képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a tanulók szüleit a döntésről értesítse. 
Határidő: 2010. augusztus 30. 

Felelős: Hargitai Istvánné alpolgármester 
Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

7.) EU élelmiszer segély kiosztása 

          Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az idei évben is kiírásra került 
az EU élelmiszersegély pályázat. Az önkormányzat a kiírásnak megfelelően benyújtotta a pályázatot, amely 
sikeres volt. 
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Elmondja továbbá, hogy az együttműködési megállapodás aláírásra került. 90 főt támogat az alapítvány, 
akik részére lisztet, tésztát, gabonagolyót, valamint háztartási kekszet oszt ki az önkormányzat. A 
támogatás kiosztása 2010. július 5-én (hétfőn) lesz a községházán. Ismerteti rászorulókat tartalmazó 
javaslatát. Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
A képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogadta a javaslatot. 
 
 
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 

   


