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Készült: Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én (szerdán) 
17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak: Kamocsai Sándor polgármester 
  Áder László  

Christmann-né Horváth Klára 
Tolnai Ferencné 
Győri Csaba képviselők 

 
Igazoltan távol van: Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 
 
Jelen vannak továbbá: Tóthné Ács Ildikó körjegyző  
                                      Tolnay Béláné jegyzőkönyvvezető 
 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes, mert 5 képviselő közül 5 jelen van. 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 elmondja, hogy a két ülés között a négy testület elfogadta az 
iskola költségvetését, a három testület a körjegyzőség megszüntető okiratát, a közös hivatal 
társulási megállapodását és alapító okiratát, a két testület pedig az óvoda költségvetését. 
 
Áder László képviselő: Mi történt a hivatal, illetve a képviselő-testülethez és a polgármesterhez 
címzett lakossági bejelentéssel az adóslista ügyében? 
  
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy nem kívánt bonyodalmat sem a hivatal, sem a 
testület számára, mivel jogszerűen jártak el, nincs értelme magyarázkodni. 
 
Áder László képviselő: Én mégis úgy érzem, hogy válaszolni kellett volna. Tisztázódott az 
óvodai szilveszter kérdése? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Tudomásom szerint a résztvevők terembérleti díjat fizettek, és 
kitakarítottak. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: A testület határozata szerint az intézményvezető dönt az épület, 
illetve a termek kiadásáról, azzal, hogy a feladatellátást a tevékenység nem veszélyeztetheti. 
 
Áder László képviselő: Az óvodai leállást megszavazták a fenntartó testületek, de szerintem 
nincs ilyen, az óvoda nem állhat le. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző elmondja, hogy a nyári leállásról szóló hirdetmény kifüggesztése 
hetekkel ezelőtt megtörtént, ez tartalmazza, hogy amennyiben a szülők jelzik igényüket az 
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ellátásra a leállás időszakára, abban az esetben fogadó intézmény kerül kijelölésre. Ezzel nem volt 
eddig probléma, ebben az évben is, ha szükséges, a nagybajcsi óvoda tudja fogadni a gyermekeket. 
 
Tolnai Ferencné képviselő elmondja, hogy a tudomása szerint a Vámosszabadi óvoda is tudja 
fogadni a gyerekeket. 
 
 
A Képviselő-testület a beszámolót határozathozatal nélkül elfogadta. 

 
 

2.) Kisbajcs Község Önkormányzata 2014-2016. évre szóló középtávú terve 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester: Az új törvényi előírás szerint a költségvetési rendelet 
elfogadását meg kell előznie a három éves középtávú tervnek. Amint látják a testületi tagok, 
betervezésre került a Győr-Szolos hitel és annak kamata, erre már fizetési kötelezettsége van az 
önkormányzatnak. Ezen túlmenően, amint ismeretes, elkezdődött az iskola melletti ipari terület 
közművesítése, és ehhez egyik résztulajdonos önkormányzat sem kíván előzetesen hozzájárulni. A 
Pannon-Víz már elkezdte a munkálatokat, március hónapban szeretné is befejezni a fejlesztést. 
Az E.On még nem jelentkezett, az előzetes tervek alapján 5 telek kialakítására kerülne sor.  
 
Győri Csaba képviselő: Vámosszabadi hogyan áll a fejlesztéshez? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Nem kíván hozzájárulni a költségekhez, majd az ingatlanok 
értékesítése során a vételárból kerül visszavonásra a költség. A Kismező és az Új utca felújítására 
előbb kell, hogy sor kerüljön. Kértem árajánlatokat a munkálatokra 3 cégtől. 
Ismerteti az ajánlatokat. 
Arvia Kft. ajánlatának végösszege 7.800ezer forint lenne, egy felületkiegyenlítést készítenének, és 
gyengébb minőségű aszfaltot húznának rá. 
Út Régió Kft. a Kismező utcát 4 méter, az Új utcát 3 méter szélesen készítenék, az ajánlat 
tartalma: kátyúkiegyenlítés, aknafedelek felemelése, mart aszfalt burkolat, kátránnyal, továbbá 
padka kialakítása mindkét oldalon fél-fél méter szélességben. Ez összesen 5.250ezer forint 
bruttóban. Felvonuláskor lenne fizetendő a költség 40 %-a, a munkálatok készre jelentése után 
pedig 8 napos fizetési határidővel a fennmaradó összeg, ezt az árat március végéig tartanák. 
Makadám Kft. itatott makadámút kiépítését végezné el, az ő árajánlatuk átlagosan 2 cm mart 
aszfalttal számol, ezt felületzárás, padkaépítés és ároktisztítás követné. Kismező utca és az Új utca 
összességében 6.400 ezer forint. Viszont a kft. vezetője tájékoztatott, hogy mintegy 2 év múlva 
újra kell felületet zárni mindenképpen. Természetesen ez az út nem lenne olyan sima, mint az 
aszfalt. Az árat 2013. augusztus 31-ig tartják. 
Bárki is lesz a kivitelező, a számla kiegyenlítését úgy képzelem, hogy a költségek felét a lakosság, 
másik részét pedig az önkormányzat fizetné.  
 
Áder László képviselő: Tehát ahhoz, hogy legyen az idén jobb minőségű út, az utcában 
lakóknak is hozzá kell járulniuk. 
 
Győri Csaba képviselő: Ez a technológia mennyire tartós? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy ekkora forgalomra megfelelő egy időre, de 
mint említette, néhány év múlva ismét felületzárást kell végezni. 
 
Győri Csaba képviselő: A vízelvezetés rendezését is hozzá kellene tenni, mivel csak ezzel együtt 
van értelme a munkálatoknak. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Végigjártuk az utcákat, sajnos a tulajdonosok többsége 
betöltötte a vízelvezető árkokat.  
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Áder László képviselő: Jó néhányan a csapadékvíz elvezetést kikötötték az árokba, szerintem ez 
nem szabályos, és azt meg kellene szüntetni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Visszatérve a második napirendi ponthoz, a Kismező utcához 
a hitelt előbb kellene megvalósítani. Az adóból többletbevételre nem nagyon lehet számítani. 
 
Áder László képviselő: A beruházást csak akkor lehetne elkezdeni, ha a lakossági hozzájárulás 
már nálunk van. Ha egy-két lakos nem fizet, akkor máris meghiúsult a felújítás. 
 
Győri Csaba képviselő: Szerintem, ha egy-két lakos nem fizet, az még nem okoz gondot, 
elkezdhető a beruházás, hiszen ha felvesszük a fejlesztési hitelt, akkor már ki tudná fizetni a 
költségeket az önkormányzat. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Sajnos előzetes tájékozódás alapján azt kell elmondanunk, hogy 
július hónapig, a városok adósságkonszolidációjának lezárásáig várhatóan nem nyújt hitelt a bank. 
 
Győri Csaba képviselő elmondja, hogy ha ebben a formában fel tudjuk venni a hitelt, akkor meg 
kell valósítani a beruházást.  
 
Áder László képviselő: A napirend kapcsán nem csak az utakról, illetve a közművesítésről kell 
beszélni, hanem a Kossuth utca páros oldalánál lévő járda felújítását is el kellene kezdeni. 
Szerintem ezt is be kellene állítani a középtávú tervbe. Egy általános fejlesztési célú hitelt is be 
lehetne állítani. Évenként 500 ezer forintot lehetne tervezni hiteltörlesztésre, 6 év visszafizetési 
kötelezettséggel. Ami annyit jelent, hogy 3 millió forint kerülne felvételre egyéb infrastrukturális 
fejlesztésre. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Szőgyei községrészben tartozunk még a 
megígért közösségi házzal, arra is lehetne tervezni 5 millió forint hitelt.  
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat 2014-2016. évre szóló középtávú 
tervét az alábbiakban állapítja meg: 

 2014. év 2015. év 2016. év 

Győr-Szol hitel 1.018.000,- Ft 1.018.000,- Ft 0 

Győr-Szol hitel kamata 275.000,- Ft 250.000,- Ft 0 

Kismező utca felújítás 0 1.000.000,- Ft 1.000.000,- Ft 

Hitel kamata 0 350.000,- Ft 350.000,- Ft 

Közművesítés, ipari területek 1.583.000,- Ft 1.583.000,- Ft 1.583.000,-  Ft 

Fejlesztési hitel kamata 500.000,- Ft 500.000,- Ft 420.000,- Ft 

Közösség ház Szőgye 1.000.000,- Ft 1.000.000,- Ft 1.000.000,- Ft 

Hitel kamata 350.000,- Ft 350.000,- Ft 350.000,- Ft 

Egyéb infrastrukturális hitel 500.000,- Ft 500.000,- Ft 500.000,- Ft 

Hitel kamata 175.000,- Ft 175.000,- Ft 175.000,- Ft 

Összesen 5.401.000,- Ft 6.726.000,- Ft 5.378.000,- Ft 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 
határozatot hozta: 
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25/2013.(II.27.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat 2014-2016. évre szóló középtávú 
tervét az alábbiakban állapítja meg: 

 

 2014. év 2015. év 2016. év 

Győr-Szol hitel 1.018.000,- Ft 1.018.000,- Ft 0 

Győr-Szol hitel kamata 275.000,- Ft 250.000,- Ft 0 

Kismező utca felújítás 0 1.000.000,- Ft 1.000.000,- Ft 

Hitel kamata 0 350.000,- Ft 350.000,- Ft 

Közművesítés, ipari területek 1.583.000,- Ft 1.583.000,- Ft 1.583.000,-  Ft 

Fejlesztési hitel kamata 500.000,- Ft 500.000,- Ft 420.000,- Ft 

Közösség ház Szőgye 1.000.000,- Ft 1.000.000,- Ft 1.000.000,- Ft 

Hitel kamata 350.000,- Ft 350.000,- Ft 350.000,- Ft 

Egyéb infrastrukturális hitel 500.000,- Ft 500.000,- Ft 500.000,- Ft 

Hitel kamata 175.000,- Ft 175.000,- Ft 175.000,- Ft 

Összesen 5.401.000,- Ft 6.726.000,- Ft 5.378.000,- Ft 

 
 
 
 3.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Az írásos anyagot minden képviselőtestületi tag megkapta, 
van-e hozzászólás a képviselők részéről, kívánnak-e részletesen végi menni a tervezeten? 
 
Győri Csaba képviselő: Született-e valami megoldás a szőgyei szemétszállítással kapcsolatosan? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a szolgáltató csak a költségvetési tervezetben 
szereplő összegért vállalja a szelektív hulladék szállítását.  
 
Győri Csaba képviselő: Miért nem lehet ezt is térítésmentesen végeztetni? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy lakosságszám alapján a községben csak 1 
lerakó működhet díjmentesen, az pedig itt van Kisbajcson. 
 
Áder László képviselő: Azt esetleg nem lehet megtenni, hogy a lakosság által szelektíven 
gyűjtött szemetet összeszednénk, és itt Kisbajcson betenni a szelektívbe.  
 
Kamocsai Sándor polgármester: Szerintem az átszállítás problémát okozna, mivel az 
önkormányzatnak semmiféle szállítójárműve nincs. 
 
Győri Csaba képviselő: Az 500ezer forintos betervezett kiadás fix szám, vagy ürítés szerint kell 
fizetni? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző elmondja, hogy ürítés szerint kell fizetnie az önkormányzatnak. 
 
Christmann-né Horváth Klára képviselő: A füzetcsomagra betervezett 400ezer forintos 
költség csökkenhetne, ha a társönkormányzatok is részt vállalnának benne. 
 
Áder László képviselő: Tagja vagyunk több szövetségnek, társulásnak, de nem látom pontosan, 
hogy a tagdíjak fejében melyikből milyen előnyünk származik. Az óvári vízitársulásnak azért 
vagyunk tagja, hogy a csatorna partokat rendben tartsák. A Területfejlesztési Tanács mit ad 
cserébe?  
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Kamocsai Sándor polgármester: A múltbéli pályázatok során sokat segített a Területfejlesztési 
Tanács. Várhatóan ebben az évben visszatérnek a régen népszerű pályázati lehetőségek út- és 
járdafelújításra, mint a CÉDE, TEUT, ezekre akkor lehet pályázni, ha van tagsági viszonyunk. 
Határon átnyúló pályázatok, turisztikai pályázatok esetén segít a Szigetköz-Felső-Duna mente 
Területfejlesztési Tanács, ugyan ez a helyzet az Arrabona EGK esetén is. 
 
Győri Csaba képviselő: Szerintetek melyik tagság a felesleges ezek közül?  
 
Áder László képviselő: Én három olyan szervezetet látok, amelyik hasonló célokat fed le, 
működési területükben is van átfedés. Területfejlesztési tanács, Szigetköz-Felső-Duna mente 
Területfejlesztési Tanács, valamint az Arrabona EGK. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző felhívja a képviselő-testület figyelmét arra, hogy amennyiben ki 
kíván lépni az önkormányzat, a kiválás módjáról az alapító okiratok rendelkeznek, ezeket kell 
megvizsgálni. 
 
Áder László képviselő: Szerintem felül kell vizsgálni ezeket a tagságokat, lehetőleg az év 
közepéig ezt meg is kellene lépni, mivel előfordulhat, hogy 6 hónapos a felmondási idő. 
 
Győri Csaba képviselő: Az ablakfestés hol lesz? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: A községházán. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Az útépítéshez a saját önerőt nem találtuk meg, várhatóan 3 
millió forint kell hozzá. 
 
Győri Csaba képviselő: A betervezett hitelből esetleg megoldható. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet terjeszti a képviselő-
testület elé. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 
rendeletet alkotta: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 
 
 

4.) Szándéknyilatkozat GyTKT tagsági jogviszony fenntartásáról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy mindenki megkapta az előterjesztést, van –e 
kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Az előterjesztéshez hozzáfűzi, hogy él a tanösvényes 
pályázat fenntartási kötelezettsége, illetve a belső ellenőrzést is a társuláson belül látjuk el.  
 
Áder László képviselő: A TKT-hoz betervezett tagdíjból nem tudjuk megoldani ezeket a 
feladatokat?  
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Kamocsai Sándor polgármester: Javaslom, hogy maradjunk benne a társulásban, tartoznunk 
kell valahova. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 
Tanácsülése által 2013. január 31-én elfogadott határozat alapján, a társulási lehetőségeket 
megismerve úgy határozott, hogy tagsági jogviszonyát a Társulásban 2013. június 30. után is fenn 
kívánja tartani. A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a döntést a Társulás Szakmai 
Munkaszervezete részére küldje meg. 
Határidő: 2013. február 28. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 
határozatot hozta: 

 
26/2013.(II.27.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 
Tanácsülése által 2013. január 31-én elfogadott határozat alapján, a társulási lehetőségeket 

megismerve úgy határozott, hogy tagsági jogviszonyát a Társulásban 2013. június 30. után is fenn 
kívánja tartani. A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a döntést a Társulás Szakmai 

Munkaszervezete részére küldje meg. 
Határidő: 2013. február 28. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

5.) Egyéb, döntést igénylő ügyek 
 
A) GyTKT Társulási Megállapodás módosítása 

 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő változások 
indokolják a társulási megállapodás legújabb módosítását.  
 
Áder László képviselő: Mi történik, ha nem fogadjuk el a társulási megállapodás módosítását? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: A Tanácsülésen a polgármesterek megszavazták ezt a 
módosítást, és vállalták, hogy a testületeik elé terjesztik jóváhagyásra. 
 
Áder László képviselő: Tehát akkor a testületnek el kell fogadnia. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az előterjesztés szerinti határozati javaslatot terjeszti a 
képviselő-testület elé. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 
határozatot hozta: 

27/2013.(II.27.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 

Tanácsülése által 2013. január 31-én elfogadott Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak 
szerint elfogadja, és tudomásul veszi: 
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 A módosítás értelmében a gyermekjóléti intézmények megszüntetése, mozgókönyvtári 
feladat megszüntetése átvezetésre kerül a megállapodáson. 

 2013. március 31-el az alábbi munkakörök kerülnek megszüntetésre: közművelődési 
humán referens, vidékfejlesztési referens, pályázati koordinátor, adminisztratív 

ügyintéző, szociális referens. 

 2013. június 30. napjával a fennmaradó munkakörök kerülnek megszüntetésre: 
munkaszervezet-vezető, gazdasági vezető, közfoglalkoztatás szervező. 

 A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az önálló jogi személyiségű Szakmai 
Munkaszervezetet 2013. június 30-ai határidővel véglegesen, jogutód nélkül megszünteti. 

 A tagtelepülések lakosságszáma aktualizálásra kerül az 1. sz. mellékletben. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester  
 
 
 

B) Polgárőrség kérelme tájékoztató tábla ügyében 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Mivel a községben polgárőrség működik, erről tájékoztató 
táblákat kellene elhelyezni a község határainál.  A Kisbajcs-Szőgye Polgárőr Egyesület nevében a 
körzeti megbízott kérést intézett a képviselő-testülethez az iránt, hogy a táblák költségeihez 
járuljon hozzá. A községbe vezető utakhoz 4 db, a polgárőrség működésére utaló figyelemfelkeltő 
tábla elhelyezése lenne szükséges, bekerülési költségük előreláthatólag 27.000,- Ft. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisbajcs-Szőgye Polgárőr Egyesület 
számára legfeljebb 27.000,-Ft erejéig támogatást nyújt 4 db figyelemfelkeltő tábla elkészítéséhez. 
Támogatott a támogatási összeg felhasználásáról számlával elszámolni köteles legkésőbb 2013. 
április 15. napjáig. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 
28/2013.(II.27.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisbajcs-Szőgye Polgárőr Egyesület 
számára legfeljebb 27.000,-Ft erejéig támogatást nyújt 4 db figyelemfelkeltő tábla elkészítéséhez. 
Támogatott a támogatási összeg felhasználásáról számlával elszámolni köteles legkésőbb 2013. 

április 15. napjáig. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 
 
C) Tájékoztatás iskolabusz szolgáltatással kapcsolatban 

 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
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Kamocsai Sándor polgármester: A győri tanulókat szállító iskolabusz működtetésével 
kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást kívánom elmondani. A szülők más szolgáltatót is 
megkérdeztek, aki szintén 8.000,- Ft + Áfa napi díjért vállalná a gyerekek szállítását. Az iskola 
igazgatójával beszéltem, és kértem, hogy a jelenlegi szolgáltatót is keresse fel. A volántól nem 
várhatunk szerintem semmi jót, szerintem nem fogja az iskola vezetésének kérését elfogadni. 
 
Győri Csaba képviselő: Hány gyereket várnak Győrből a következő tanévre? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Mintegy 21 fővel számol az iskola vezetősége. Az 
iskolaigazgatóval kiszámoltuk a következő tanévben várható bekerülési költséget, mivel 
valószínűleg nem lesz elég a jelenlegi kisbusz, több férőhelyes járműre lesz szükség 
szeptembertől. Éves szinten kb. 1.800ezer forintba kerülne, ehhez hozzájárulnának esetleg a 
szülők is. Ez havi 12.500,- Ft/fő/hó költséget jelent. Nagybajcs község is támogatja azt az 
álláspontot, hogy a győri gyerekek továbbra is ide járhassanak. Esetleg a szülők csak a bekerülési 
költség 50 %-hoz járuljanak hozzá. 
 
Christmann-né Horváth Klára képviselő: Az iskola alapítványának pénzéből erre a célra nem 
lehetne felhasználni? A szülők részét szerintem ebből át lehetne vállalni. 
 
Tolnai Ferencné képviselő: Szerintem a szülők nem fogják felvállalni ezt a költséget. 
 
Győri Csaba képviselő: Logikus lenne, ha a szülők a vámosszabadi önkormányzat 
hozzájárulását vállalnák át. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Támogatja a testület, hogy a busz költséget átvállaljuk?  
 
Áder László képviselő: Igen, én támogatom, azzal a felkéréssel, hogy Vámosszabadiban 
nagyobb népszerűsítést kapjon a központi iskola. 

 
A képviselő-testület a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette. 

 
 

D) Tájékoztatás IKSZT megvalósításának helyzetéről 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az IKSZT kivitelezése során szerződéskötésre 
került sor az Ekron Consulting Üzleti és Technológiai Fejlesztő Kft.-vel, jogi szolgáltatások 
nyújtására, teljes körű ellátására, a témamenedzser és a programkoordinátor irányítása mellett, 
bruttó 500ezer forintos megbízási díjjal. Ennek keretében előre egyeztetett időpontokban, az 
IKSZT beruházáshoz és működtetésének előkészítéséhez kapcsolódó jogi tanácsadást nyújtanak, 
elsősorban a jogszabályokban és a támogató határozatban foglalt szakmai megvalósítási 
kötelezettségekhez kapcsolódóan (jelentések elkészítése, határidők betartása, szerződéskötés, 
teljesítés igazolás módja, támogatásigénylések, hiánypótlások stb.). 

 
Áder László képviselő: Miért volt erre szükség? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a pályázati megvalósításban fontos határidők 
betartása, kifizetési kérelmek benyújtása, és a jogszabályváltozások követése miatt. A költség a 
pályázatban elszámolható költségek közé tartozik. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette. 

 
 
E) Falunap szervezése  

 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
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Kamocsai Sándor polgármester: Az idén a falunap az egyházi nappal egybekötve kerülne 
megrendezésre. Balogh Tibor atya felvállalta, hogy az egyháznapot megszervezik, már van 
tapasztalatuk ezzel kapcsolatosan. A falunapot elsősorban helyi fellépőkkel kellene megoldani.  
 
Áder László képviselő: Szerintem meg lehetne hívni Nyúl Jenőék együttesét, mivel a Kapros 
Galuska Fesztiválon is sikerük volt. 
 
Tolnai Ferencné képviselő: Úgy gondolom, nem kell feltétlenül külsős fellépő, jó lenne a zene 
felvételről is. 
 
 
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor polgármester megköszönte a jelenlévők 
aktív részvételét, és az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

  Kamocsai Sándor    Tóthné Ács Ildikó 
 polgármester     körjegyző 


