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Készült: Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 11-én 
(csütörtökön) 17,00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak: Kamocsai Sándor polgármester 
  Áder László, 

Christmann-né Horváth Klára 
Győri Csaba  
Tolnai Ferencné képviselők 

 
Igazoltan távol van: Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 

 
  
Jelen vannak továbbá: Tóthné Ács Ildikó körjegyző- jegyzőkönyvvezető 
 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes, mert 5 képviselő közül mindenki jelen van. Tájékoztatja a képviselőket, 
hogy a rendkívüli ülés összehívására a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat közeli határideje miatt 
került sor. Ismerteti a napirendet a meghívóban foglaltak szerint. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokkal egyhangúlag, határozathozatal nélkül egyetértett, és az alábbi 
napirendet tárgyalta: 
 
 

1.) Beszámoló a két ülés között történtekről 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester: Az előző testületi ülés óta több határozat végrehajtási 
határideje járt le, nevezetesen: elfogadásra került az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról 
szóló beszámoló, elbírálták a képviselők a könyvtári eszközbeszerzés árajánlatait, a kivitelezővel a 
szerződéskötés megtörtént. A határozatokon túl módosult az önkormányzat 2012. évi 
költségvetési rendelete, valamint az iskolafenntartó önkormányzatok döntésének megfelelően 
módosult az óvodai, iskolai térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet is. 
Szeretném tájékoztatni a képviselőket a járási hivatalok kialakításával kapcsolatos helyzetről, mely 
a körjegyzőséget, ezáltal a kisbajcsi önkormányzatot is érinti. Október 1-jén a Megyei 
Kormányhivatal közölte, hogy Kisbajcs-Nagybajcs-Vének Körjegyzősége személyi állományából 
2 fő kell, hogy átadásra kerüljön a 2013. január 1-jétől felálló járási hivatalokhoz. Feltétel, hogy az 
átadásra kerülő köztisztviselők jelenleg legalább részben a járásokhoz kerülő államigazgatási 
feladatot lássanak el, és megfeleljenek a képesítési előírásoknak. A körjegyzőségnél részben ilyen 
feladatot lát el a két igazgatási előadó, emellett viszont számos más ügyben is eljárnak, a járáshoz 
kerülő hatósági ügyek csak töredékét képezik a munkájuknak. Hosszas egyezkedést követően az 
üres ügykezelői státusz, valamint a Kisbajcson dolgozó kolléganő kerül átadásra, bútorokkal, 
informatikai eszközökkel együtt. Januártól tehát egy ügyintézőnek kell ellátnia majdnem két 
ember feladatát, így nemcsak a közös hivatal létrehozása, hanem az átadás miatt is mindenképpen 
a munkakörök átszervezésére lesz szükség. A megállapodás aláírására október 31-ig, a képviselő-
testületek felhatalmazásával kerül majd sor. 
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Elmondanám még, hogy a korábban alkalmazott közfoglalkoztatott szeptember közepén 
felmondott, október 1-jétől pedig 3 fő vesz részt közfoglalkoztatásban, parkgondozó 
munkakörben. 
Kérem, hogy a beszámolót a képviselők fogadják el. 
   
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

85/2012.(X.11.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a két ülés között történtekről, valamint a 

82,83/2012. (IX.13.) határozatai végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 
 

2.) Döntés Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester: Az írásos előterjesztést kézhez kapták a testületi tagok, annyi 
kiegészítést tennék, hogy a következő támogatási időszakban még nagyobb hangsúlyt kap a 
szociális rászorultság, a képviselőknek is jobban oda kell figyelniük az elbírálásnál, hogy a 
ténylegesen rászoruló helyi fiataloknak adjuk meg a lehetőséget a továbbtanulásra. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Tegnap az esti órákban módosult a pályázat ütemterve, eszerint a 
csatlakozási nyilatkozat megküldésének és a pályázat kiírásának új időpontja 2012. október 26. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

86/2012.(X.11.) határozat 
1. Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos 

szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2013. évi pályázati fordulójához.  
 

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési 
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a 

települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során 
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  

 

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat 
és a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx 

internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  
 

4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott 

nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 
 

Határidő: pályázat kiírására:2012. október 26.,  
pályázatok elbírálására: 2012. december 17. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
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3.)Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester: Az óvodai szabályzat pontosítására a jövő évi normatíva 
igénylés miatt van szükség, ennek érdekében pontosításra került a dajkák munkaköri leírása. 
Valójában nem történt más, mint részletezve bekerültek az óvónők munkáját közvetlenül segítő 
olyan feladatok, amelyeket eddig is elláttak a dajkák. Van-e valakinek kérdése a napirenddel 
kapcsolatban?  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: A legutóbbi SzMSz-módosítás során tévedésből a régi alapító 
okirat került elfogadásra. Javaslom, hogy most kerüljön be a hatályos alapító okirat is a 
szabályzatba. 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

87/2012.(X.11.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kisbajcsi Nefelejcs Napköziotthonos 

Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 
 az előterjesztés és a szóbeli kiegészítés szerint tudomásul veszi, és elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Vassné Dobesch Éva óvodavezető 

 
 
 

4.) Egyéb, döntést igénylő ügyek 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy egyéb, döntést igénylő ügy zárt ülés keretében 
szociális kérelmek elbírálása. 
 
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor polgármester megköszönte a jelenlévők 
aktív részvételét, és a nyílt ülést bezárta. 
 
 
 
 
 
 

 
K.m.f. 

 
 

  Kamocsai Sándor    Tóthné Ács Ildikó 
 polgármester     körjegyző 
  
 


