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JJ   EE  GG  YY  ZZ  ŐŐ   KK  ÖÖ   NN  YY  VV  
 
Készült: Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai 
kezdettel tartott nyílt ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak: Kamocsai Sándor polgármester 
            Győri Csaba 
                        Tolnai Ferencné képviselők 
 
Igazoltan távol van: Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 

Christmann-né Horváth Klára, Áder László képviselők 
 
Jelen van továbbá: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 
        Tolnay Béláné gazdálkodási előadó - jegyzőkönyvvezető  
 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert 5 képviselő közül 3 jelen van, 2 fő igazoltan távol. 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 lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
  Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a két ülés között a következő határozatok végrehajtási 
határideje járt le: elfogadásra került az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve, 
melyet megküldtünk a Kormányhivatal részére. Elfogadásra került az önkormányzat 2013. évi 
közbeszerzési terve, közzétételre került a honlapon is. A képviselő-testület tudomásul vette a 
jegyzőkönyvek felterjesztése ügyében tett törvényességi felhívást, a jegyző az előírt határidőn belül eleget 
tett a felhívásban előírt kötelezettségének. Az IKSZT informatikai üzembe helyezésére és hálózat 
beállítására érkezett árajánlatok elbírálása során kiválasztott kivitelező a Centrum Computer Kft. lett, a 
munkálatokat befejezték 2013. április 30-án 535.305,- Ft értékben. IKSZT reklámfilm készítése - 
promóciós tájékoztató film készítésével az Info Trade Hungary Bt-t bíztuk meg, bruttó 100.000,- Ft 
értékben. 
Kamocsai Sándor polgármester kéri, hogy a képviselő-testület a szóbeli beszámolót fogadja el.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
50/2013.(IV.30.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 30,31,32,33,34/2013.(III.28.) határozatai 
végrehajtásáról szóló szóbeli beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
 

2.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester: A 209.460.173 forint eredeti előirányzat 242.182.888 forintra módosult, 
a kiadott táblázat alapján. Ismerteti az előirányzat-módosítások okait. 
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Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet terjeszti a képviselő-testület 
elé. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 2/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete 
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(III.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
 

 
 3.) Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról (zárszámadás) 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy mindenki megkapta az írásos anyagot. Megkérdezi a 
képviselőket, van-e esetleg ezzel kapcsolatban észrevétel, kérdés? 
 
Győri Csaba képviselő: A talajterhelési díjból a bevétel jól került kimutatásra 2011. és 2012. évben? 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző: Igen, 2011. évben több évre (5 évre) visszamenőleges adatok 
egyesültek, 2012. évben pedig csak 1 fő volt kötelezett a díj fizetésére. 
A kiadások a szakfeladatok többségében 100 % alatt maradtak, még a segélyek esetében ezt tudom 
elmondani. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet terjeszti a képviselő-testület 
elé. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi rendeletet 
alkotta: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 3/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
 

4.) Az önkormányzat 2014. évi koncepciója 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az államháztartásról szóló törvény legújabb módosítása 
értelmében a koncepció elfogadásnak határideje október 31, de úgy gondolja, érdemes tárgyalni a kérdést, 
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mivel lesz ezáltal egy iránymutatás a 2014. évi költségvetési tervezethez, amit ősszel már csak számszakilag 
kell kiegészíteni. 
 
Győri Csaba képviselő: A rendőrlakás felújítást hogy szeretnénk megoldani? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: A tulajdonostárs testületek nyilatkozataiból úgy tűnik, nem igazán 
szeretnének hozzájárulni a rendőrlakás felújításához. Azt a megoldást tartom elképzelhetőnek, hogy a 
vagyonrészüket átadnák a tulajdonosok, így a felújítás költsége csak a kisbajcsi önkormányzatot terhelné. 
Nem kérdéses, hogy rossz a fűtési rendszer a lakásban, a hivatali helyiségben nem is működik, de a körzeti 
megbízott felettes szerve nem foglalkozik vele. Ezen kívül a nyílászárók katasztrofális állapotban vannak, 
és a tető is cserére szorul.  
A 2014. évi koncepcióban azok a feladatok jelennek meg, ami kötelezően ellátandóak az önkormányzat 
számára, a költségvetési támogatásokról viszont nem tudunk még semmit. 
 
Győri Csaba képviselő: Hogy halad az ipari park közművesítése? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy 2013. április 26-án átadásra került a kiépített víz- és 
csatorna közmű, az E.On hozzájárult az átadáshoz, viszont a Magyar Közút képviselői kifogásolták, hogy 
a kiszolgáló utat  is meg kell terveztetni. Ez utóbbira már kértem árajánlatot, de ezt majd az egyebek 
között fogjuk tárgyalni.  
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az előterjesztés szerinti határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület 
elé. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
51/2013.(IV.30.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi koncepcióját az 
előterjesztés szerint megismerte, és jóváhagyja azzal, hogy a koncepcióban foglaltak legkésőbb 2013. 

október 31-ig számszaki anyaggal kiegészítve, pontosításra kerülnek. 
Határidő: azonnal, illetve 2013. október 31. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 
 

5.) Építésügyi Hatósági Igazgatási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző az előterjesztést annyiban egészíti ki, hogy az elsőfokú 
építéshatósági feladatok ellátása, amelyre a társulás létrejött, 2013. január 1-jétől a járásszékhely, azaz Győr 
város jegyzőjéhez került. Alapvetően ez indokolja a társulás megszüntetését, emellett a társulási 
megállapodás felülvizsgálatát jogszabály is kötelezően előírja legkésőbb június 30-ig. Amennyiben a 
társulás megszűnik, annak vagyonával a tagoknak el kell számolniuk egymás közt. A települések részéről 
elhangzott az az álláspont, hogy lakossági létszám alapján osszuk meg a vagyont, ahogy ez alapján történt a 
társulás finanszírozása is. A társulás vagyonát képező eszközök többségére igényt tartanak a tagok, vagy a 
kollégák. Volt kollégánk szeretné megvásárolni a notebook-ot és a kézi lézeres távmérőt, erre kértünk 
árajánlatot a rendszergazdától. Kisbajcs önkormányzata a nemrégiben vásárolt számítógépet és a digitális 
fényképezőgépet szeretné megtartani. A vagyonmegosztásra mindenképpen új megállapodást kell kötniük 
az önkormányzatoknak, mivel a társulási megállapodás erről részleteiben nem rendelkezik. A társult 
önkormányzatoknak is megküldésre került az anyag, Nyúl község kérésére május közepén személyes 
egyeztetés lenne a tag önkormányzatok polgármesterei és jegyzői között a vagyonmegosztás pontosítása, 
és a megállapodás véglegesítése végett. Ugyanakkor valamennyi kérdést most biztosan nem tudnak az 
önkormányzatok lezárni, mivel a társulás egyik ügyintézője jelenleg felmentési védelem alatt áll, és vele 
kapcsolatosan még 2014-ben, esetleg 2015-ben kifizetési kötelezettségek is fognak jelentkezni.  
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Győri Csaba képviselő: Úgy tudtam, hogy a társulásnál dolgozó kollégákat átvette a járási hivatal. 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző: Igen, a két aktív dolgozó valóban átkerült végleges áthelyezéssel a 
járási építésügyi hivatalhoz, azonban a helyettesítésre határozott időre kinevezett dolgozó kinevezését 
határozatlan időre módosították, ugyanakkor a nálunk határozatlan időre kinevezett felmentési védelem 
alatt álló köztisztviselő státusza itt maradt. Amennyiben ez a kolléganő ismét munkába kíván állni a 
védelem lejártát követően, a felmentésére kerülhet sor, hiszen az általa ellátott feladat és hatáskör 
elvonásra került. A kormányhivatal arra kérte az önkormányzatokat, hogy legyenek rugalmasak, mivel a 
dolgozókat csak 2013.január 15. nappal vették át, így ebben az évben is terheli bér- és járulékköltség a 
társult önkormányzatokat. 
 
Győri Csaba képviselő: Az asztali konfiguráció beszerzésére miért volt szükség? 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző elmondja, hogy az a számítógép, amelyen dolgoztak az építész 
kollégák, már nagyon elavult volt, gyakorlatilag a legegyszerűbb program sem futott rajta, vagy csak 
nagyon nehezen, ezért az építésügyi igazgatási szolgáltatási díjakból került beszerzésre egy asztali 
konfiguráció a társulás számára, amelyet szeretnénk, ha itt maradna a kisbajcsi hivatalban. 
A hármas együttes ülésen már tárgyalták a testületek a megszüntetéssel kapcsolatos kérdéseket, ott az az 
álláspont hangzott el, hogy június 30. – ig történjen meg az elszámolás. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozat-tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé 
elfogadásra: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a társulást érintő hatáskör 2013. 
január 1. napjától, jogszabályokban előírt változásaira tekintettel kezdeményezi a Felpéc, Kisbajcs, 
Nagybajcs, Vének és Nyúl Községek Építésügyi Hatósági Igazgatási Társulását megszüntetését. A 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a helyettes jegyzőt, hogy a döntésről a társult képviselő-
testületeket értesítsék, továbbá a végelszámolást a társult önkormányzatok polgármestereivel és jegyzőivel 
egyeztessék, és a végelszámolást legkésőbb 2013. június 30-ig a képviselő-testület elé terjesszék. 
Határidő: azonnal, vagyonelszámolásra: 2013. június 30. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
52/2013.(IV.30.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a társulást érintő hatáskör 2013. 
január 1. napjától, jogszabályokban előírt változásaira tekintettel kezdeményezi a Felpéc, Kisbajcs, 
Nagybajcs, Vének és Nyúl Községek Építésügyi Hatósági Igazgatási Társulását megszüntetését. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a helyettes jegyzőt, hogy a döntésről a társult 
képviselő-testületeket értesítsék, továbbá a végelszámolást a társult önkormányzatok polgármestereivel és 
jegyzőivel egyeztessék, és a végelszámolást legkésőbb 2013. június 30-ig a képviselő-testület elé terjesszék. 

Határidő: azonnal, vagyonelszámolásra: 2013. június 30. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 

 
 
 

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

 
A) A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos önkormányzati rendelet 
módosítása 

Előadó: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 
 

Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző elmondja, hogy a rendeletek tervezete kiküldésre került. Az első, 
módosító tervezet a hatályos rendelet díjmegállapító rendelkezéseit helyezi hatályon kívül, mivel a díj 
megállapítására 2013. január 1-jétől az önkormányzat nem jogosult. A második tervezetben teljesen új 
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rendeletről van szó, ebben már a fogalomhasználat az új hulladéktörvény szerinti megnevezéseknek felel 
meg, és tartalmazza a lakatlan ingatlanok díjfizetési mérséklését is, a törvényben meghatározott keretek 
között. Ezt a tervezetet véleményeztettem a közszolgáltató jogi képviselőjével és a kormányhivatali 
törvényességi referensünkkel is. Fontos változás január 1-jétől, hogy az új hulladékról szóló törvény szerint 
valamennyi ingatlan tulajdonosa, ideértve a lakatlan ingatlanok és az üdülők tulajdonosait is, 
közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett, függetlenül attól, hogy igénybe veszi-e a szolgáltatást, vagy nem. 
Véleményem szerint, ha elfogadja a testület ezt a rendeletet, ezt még többször kell majd módosítani, mivel 
jogszabály módosítások várhatóak, több kérdés nem tisztázott az új rendszerben, így pl. jelenleg azt is 
fizetési kötelezettség terheli, akinek beépítetlen ingatlantulajdona van, tehát üres telekre is ki kellene vetni a 
rendelkezésre állási díjat. Mivel több üdülőtulajdonos is emelt már kifogást az ügyben, ezért került 
kidolgozásra ez a tervezet. Ha ezt a rendeletet elfogadja a testület, akkor csak a rendelkezésre állási díj 50 
%-át kell fizetniük azoknak a tulajdonosoknak, akik nem, vagy csak időlegesen lakják az ingatlanukat. 
Ugyanakkor a napokban a Győr-Szol is felhívást tett közzé, amelyben javasolják, hogy a helyzet tisztázása 
érdekében a tulajdonosok egyedi méltányossági kérelmet nyújtsanak be a szolgáltatónak. Ebben az esetben 
viszont nem világos, hogy szükséges-e a díjmérséklésről szóló rendelkezés elfogadása. 
 
Győri Csaba képviselő: Mi a helyzet az egyedülállókkal és a kisnyugdíjasokkal? 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző elmondja, hogy a jelenlegi módosítás ezeket a jelenleg is hatályos 
kedvezményeket nem érinti. 
 
Kamocsai Sándor polgármester javasolja, mivel ennyi a megoldatlan kérdés, csak a kötelezően előírt 
módosításokat fogadják el, a másik rendeletre pedig térjenek vissza akkor, amikor a jogszabályi 
rendelkezések összhangba kerülnek egymással. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az előterjesztés szerinti 1. rendelet-tervezetet terjeszti a képviselő-
testület elé elfogadásra. 
 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 4/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete  
a szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010.(XII.23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

B) Térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Tóthné elmondja, hogy elmondja, hogy a közös fenntartású iskolában a diétás étkeztetés térítési díjának 
emelésére került sor, az erről szóló módosítást már jóváhagyták a tulajdonos önkormányzatok, de Kisbajcs 
önkormányzatának rendeletébe kell az új szabályozást beépítenie. 
Kéri, hogy a rendelet-tervezetet a képviselők fogadják el. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet terjeszti a képviselő-testület 
elé. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi rendeletet 
alkotta: 
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Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 5/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete 

az óvodai, iskolai napközi otthonban fizetendő térítési díjakról szóló 2/2005.(II.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
 

C) Vízjogi létesítési engedély meghosszabbítása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a csapadékvíz-rendezés tervdokumentációjának vízjogi 
létesítési engedélyt meg kell újítani, melynek igazgatási szolgáltatási díja várhatóan 180 ezer forint. A 
jelenlegi engedély 2013. júniusig érvényes, ezt meg kell újtani, mivel a következő néhány évben 
remélhetőleg befejezésre kerül majd a csapadékvíz elvezetés. Ha nem újítnánk meg akkor, sokkal többe 
kerülne egy új vízjogi engedély megkérése, mert a teljes engedélyeztetési eljárást ismét le kellene folytatni, 
és meg kellene fizetni annak a díját. 
Ezt az engedélyt 4 évre szeretnénk meghosszabbítani. Felhívom a figyelmet arra, hogy nem biztos, hogy a 
hosszabbítás az említett költségből megáll, mert ha más szakhatóságokat is be kell vonni az eljárásba, 
akkor ez az összeg magasabb is lehet. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé 
elfogadásra: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kisbajcs-Szőgye belterületi csapadékvíz-
rendezés” elnevezésű tervdokumentáció alapján az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség H-4-13/2010. számon kiadott vízjogi létesítési engedély meghosszabbítását kéri, 
további 4 évre. A Képviselő-testület az engedély meghosszabbításához szükséges 180.000,-Ft igazgatási 
szolgáltatási díj megfizetésre a fedezetet a 2013. évi költségvetése terhére határozza meg.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
53/2013.(IV.30.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kisbajcs-Szőgye belterületi csapadékvíz-
rendezés” elnevezésű tervdokumentáció alapján az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség H-4-13/2010. számon kiadott vízjogi létesítési engedély meghosszabbítását kéri, 

további 4 évre. 
A Képviselő-testület az engedély meghosszabbításához szükséges 180.000,-Ft igazgatási szolgáltatási díj 

megfizetésre a fedezetet a 2013. évi költségvetése terhére határozza meg.  
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 
 

D) Iskola melletti ipari területhez út megterveztetése 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy amint az már elhangzott, az iskola mellett kialakítandó 
ipari telkekhez útépítési engedélyezési eljárást kell lefolytatni, melyhez szükséges engedélyezési terv 
készítése is. A Kisbajcs 207/9 hrsz-ú útról van szó. A beérkezett árajánlat alapján a terv elkészítésének díja 
370.000,-Ft + áfa, amely tartalmazza a terület részletes geodézia felmérés elkészítését, a közműadatok, 
egyeztetések, tulajdoni lapok, térkép kivonatok költségét, az útépítési és csapadékvíz tervek elkészítését, 
valamint a dokumentálás, egyeztetések, jóváhagyások beszerzését is. Emellett azonban még számolni kell 
egyéb hatósági (szakhatósági) vizsgálatok költségeivel, igazgatási szolgáltatási díjakkal, közműkiváltások 
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tervezési díjával, terület megosztási és vázrajzok elkészítésével, a közvilágítás tervek elkészítésével, és 
tervezői művezetés költségeivel is. Az engedélyeztetési eljárás összes költsége így elérheti az 1millió 
forintot.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kamocsai Sándor polgármester javasolja az ajánlat elfogadását azzal, hogy a tervezés díja majd az ősszel 
kerüljön kifizetésre. 

 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé 
elfogadásra: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyék Soft Tervező Kft. (9023 Győr, Fehérvári út 
24.) 370.000,-Ft + áfa összegű árajánlatát az iskola melletti névtelen utca (Kisbajcs 207/9 hrsz) útépítési 
engedélyezési terv elkészítésére elfogadja, és megrendeli az alábbi munkálatok elvégzését:  
A Kisbajcs, Névtelen utca (új utcanyitás), engedélyezési terv tervek elkészítése kb. 0,3km hosszban, mely 
magában foglalja: 
- Terület részletes geodézia felmérés elkészítése     60.000,- Ft  
- Közműadatok, egyeztetések, tulajdoni lapok térkép kivonatok   40.000,- Ft  
- Útépítési és csapadékvíz tervek elkészítése    220.000,- Ft  
- dokumentálás, egyeztetések, jóváhagyások, beszerzése    50.000,- Ft  
Összesen        370.000,- Ft+áfa 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
A Képviselő-testület tervezési díj fedezetét 370.000 Ft +áfa összegben az önkormányzat 2013. évi 
költségvetése terhére biztosítja.  
Határidő: azonnal  
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
54/2013.(IV.30.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyék Soft Tervező Kft. (9023 Győr, Fehérvári út 
24. adószám: 13584874-2-08) 370.000,-Ft + áfa összegű árajánlatát az iskola melletti névtelen utca 
(Kisbajcs 207/9 hrsz) útépítési engedélyezési terv elkészítésére elfogadja, és megrendeli az alábbi 

munkálatok elvégzését: 
A Kisbajcs, Névtelen utca (új utcanyitás), engedélyezési terv tervek elkészítése kb. 0,3km hosszban, mely 

magában foglalja: 
- Terület részletes geodézia felmérés elkészítése     60.000,- Ft 
- Közműadatok, egyeztetések, tulajdoni lapok térkép kivonatok   40.000,- Ft 

- Útépítési és csapadékvíz tervek elkészítése    220.000,- Ft 
- dokumentálás, egyeztetések, jóváhagyások, beszerzése    50.000,- Ft 

Összesen               370.000,- Ft+áfa 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

A Képviselő-testület tervezési díj fedezetét 370.000 Ft +áfa összegben az önkormányzat 2013. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
 

E) Norvég Civil Alap pályázat támogatása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy  a bácsai Zölderő Környezetvédő és 
Szépítő Egyesület részéről Dr. Ferenczi Zoltán elnök és Gál Dezső kisbajcsi lakos kereste meg az 
önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy nyújtson támogatást a Norvég Civil Alaphoz benyújtandó 
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pályázatához. A pályázat célja az Alsó-Szigetköz településeinek környezeti értékeinek számba vétele és 
megőrzése, a lakosság és az intézmények környezettudatos szemléletmódjának kialakítása és megerősítése, 
ebben a témában közös rendezvények szervezése. 
Mivel az iskolai együttműködés már a KLIK döntésén múlik, erre nem vállalhatunk kötelezettséget. 
Anyagilag nem áll módunkban támogatni a pályázatot, de úgy gondolom, hogy a rendezvényeknek helyt 
adhatunk, ennyiben segíthetjük az egyesületet. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé 
elfogadásra: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zölderő Környezetvédő és Szépítő Egyesület 
kérelmének helyt ad, és az Egyesület Norvég Civil Alaphoz benyújtandó „Kisprojektek 2013” 
pályázatához támogatást nyújt azzal, hogy az Egyesület rendezvényeinek helyszínt biztosít. A Képviselő-
testület a támogatással anyagi kötelezettséget nem vállal. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 nem szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

55/2013.(IV.30.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zölderő Környezetvédő és Szépítő Egyesület 

kérelmének helyt ad, és az Egyesület Norvég Civil Alaphoz benyújtandó „Kisprojektek 2013” 
pályázatához támogatást nyújt azzal, hogy az Egyesület rendezvényeinek helyszínt biztosít.  

A Képviselő-testület a támogatással anyagi kötelezettséget nem vállal. 
 Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 
 

F) Iskolaigazgató kérelme körzeti tanulmányi verseny támogatása iránt 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az iskola már hagyományosan, 
tizenötödik alkalommal rendezi meg a körzeti német nyelvi tanulmányi versenyt. Mivel az új fenntartó, a 
KLIK nem nyújt anyagi támogatást a rendezvényhez, a költségvetés felett a győri tankerület rendelkezik, 
bevétele pedig nincs az intézménynek, az iskolaigazgató kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, 
melyben kéri, hogy 25.000,-Ft-tal járuljon hozzá a jutalomkönyvek megvásárlásához. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé 
elfogadásra: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskolában 2013. május 6-án megrendezésre kerülő körzeti német nyelvi tanulmányi versenyhez, 
jutalomkönyvek megvásárlására 25.000,-Ft támogatást nyújt. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy a döntésről az intézményvezetőt értesítse. A Képviselő-testület felkéri a helyettes jegyzőt, hogy a 
támogatás kifizetéséről Kisbajcs község házipénztárából gondoskodjék. Az intézmény a támogatás 
felhasználásáról legkésőbb 2013. május 31. napjáig számlákkal elszámolni köteles. 
Határidő: azonnal, támogatás elszámolására: 2013. május 31. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző, Szabó Miklós iskolaigazgató 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 
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56/2013.(IV.30.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskolában 2013. május 6-án megrendezésre kerülő körzeti német nyelvi tanulmányi versenyhez, 

jutalomkönyvek megvásárlására 25.000,-Ft támogatást nyújt. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt értesítse. 

A Képviselő-testület felkéri a helyettes jegyzőt, hogy a támogatás kifizetéséről Kisbajcs község 
házipénztárából gondoskodjék. Az intézmény a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2013. május 31. 

napjáig számlákkal elszámolni köteles. 
Határidő: azonnal, támogatás elszámolására: 2013. május 31. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző, Szabó Miklós iskolaigazgató 
 

G) Bóna Lászlóné pedagógus kérelme tanulmányi verseny támogatására  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester ismerteti Bóna Lászlóné tanítónő kérelmét, melyben tanítványa, Bognár 
Borka kisbajcsi tanuló országos tanulmányi versenyen való részvételéhez kér támogatást. A verseny 
Szegeden kerül megrendezésre, ahova szülői kísérettel utazik a gyermek, így az útiköltséghez történő 
hozzájárulás nagy segítséget jelentene a szülők számára. Javasolnék 15.000,-Ft támogatást. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé 
elfogadásra: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola tanulója, Bognár Borka 1. osztályos tanuló országos tanulmányi versenyen való 
részvételének útiköltségéhez 15.000,-Ft-tal járul hozzá. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a pedagógust értesítse. 
A Képviselő-testület felkéri a helyettes jegyzőt, hogy a támogatás kifizetéséről Kisbajcs község 
házipénztárából gondoskodjék.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
57/2013.(IV.30.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola tanulója, Bognár Borka 1. osztályos tanuló országos tanulmányi versenyen való 

részvételének útiköltségéhez 15.000,-Ft-tal járul hozzá. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a pedagógust értesítse. 

A Képviselő-testület felkéri a helyettes jegyzőt, hogy a támogatás kifizetéséről Kisbajcs község 
házipénztárából gondoskodjék.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 

 
 

H) Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség kérelme Országos Polgárőr Nap 
támogatására 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a Megyei Polgárőr Szövetség kérelmét, melyben a 2013. június 
29-én Pannonhalmán megrendezésre kerülő Országos Polgárőr Nap megrendezéseinek költségeihez 
kérnek támogatást.  Mivel a testület már hozott olyan döntést, hogy csak helyi szervezetet támogat 
anyagilag, javasolja a kérelem elutasítását. 
 
Győri Csaba képviselő: Egyetértek. 
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Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé 
elfogadásra: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete, tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület csak helyi 
szervezeteket részesít anyagi támogatásban, elutasítja a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség 
kérelmét az Országos Polgárőr Nap támogatására. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
döntésről a kérelmezőt értesítse. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
58/2013.(IV.30.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete, tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület csak helyi 
szervezeteket részesít anyagi támogatásban, elutasítja a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség 

kérelmét az Országos Polgárőr Nap támogatására.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
I) Pályázat térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester: Március végén megjelent a térfigyelő kamerarendszerek kiépítésére kiírt 
pályázat, amelyre helyszíni bejárást követően kértünk árajánlatot. Ez alapján 10 db térfigyelő kamera 
elhelyezése, ebből 3 db Szőgyén, 5,3millió forintba kerülne. A pályázati támogatáshoz az önkormányzatnak 
20 %-os önerőt kellene biztosítania. A beruházás költsége magas, ezért nem javaslom a pályázat 
benyújtását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé 
elfogadásra: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az egyes önkormányzati 
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 
29.) BM rendelet alapján térfigyelő kamerarendszer kiépítésére nem nyújt be pályázatot. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 
 

59/2013.(IV.30.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az egyes önkormányzati 

feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 
29.) BM rendelet alapján térfigyelő kamerarendszer kiépítésére nem nyújt be pályázatot. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
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J) Kismező és Új utcák útfelújítási szerződésének módosítása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester: Az április 23-i rendkívüli testületi ülésen kivitelezőként kiválasztásra 
került a Krisztavár-Út Kft, a vállalkozási szerződést megkötöttük 24-én, a munkák május 6-án 
kezdődnének. A kivitelező időközben ajánlatot tett a mart aszfaltozás helyett AC 11-es meleg aszfalt 
terítésére 3-6 cm-es vastagságban, viszonylag kedvező áron. A műszaki ellenőr is felvetette, hogy egyes 
helyeken olyan jó minőségű az út alapja, hogy félő, hogy a mart aszfalt nem marad meg az úton. Emulziót 
kellene alá teríteni, és az aknafedeleket is kiemelni, szintre hozni. Ez kb. 1 millió forint többletkiadást 
jelentene. Ezek után egy másik változat merült fel, hogy 3-6 cm aszfaltot húznának rá. Ez további 2 millió 
forint pluszköltséget jelentene. 
 
Győri Csaba képviselő: Szerintem is sokkal jobb az aszfalt a mart aszfaltnál, mivel jóval tartósabb, igaz, 
hogy jóval többe kerül, viszont nem kell néhány év múlva ismét felületzárásra költeni 2millió forintot.  
 
Kamocsai Sándor polgármester: Mivel a szerződés 5 nappal a munka megkezdése előtt írásban 
felmondható, javaslom, hogy tegyük ezt meg, és kössünk új szerződést. Ennek műszaki tartalma: 
árokfelújítás, útszakasz feltöltés zúzalékkal 80 fm-en a beépítetlen telkek előtt a Kismező utca végén, 
közműaknák szintre emelése, felülettakarítás, gépi emulzió-szórás, AC-11 meleg aszfalt-terítés finiselővel, 
3-6cm vastagságban, a Kismező utcában 435m hosszan 4m szélességben, 1740m2-en, az Új utcában 150m 
hosszan 3m szélességben, 450m2-en, hengerezéssel, tömörítéssel, és murvás padkakészítés két oldalon 50-
50 cm szélességben. Ezzel a tartalommal a beruházás összköltsége bruttó 7 millió forint, ami azt jelenti, 
hogy a lakosok hozzájárulása ingatlanonként kb. 68ezer forint lenne. Úgy gondolom, hogy egy jó 
minőségű aszfaltos útért ennyit minden tulajdonos tud áldozni, de mindenképpen lehetőséget kell adni a 
részletfizetésre, 5 vagy 6 hónapra gondolok. 
 
Tolnai Ferencné képviselő: Szerintem is, ez már egy vállalható összeg, ennél kevesebbért nem hiszem, 
hogy lehetne aszfaltos utat kiépíteni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Kismező és az Új utca 
ingatlantulajdonosai számára kiküldött 44 kérdőívből 21 érkezett vissza, ebből 16 tulajdonos hajlandó 
vállalni hozzájárulás fizetését, 5 tulajdonos pedig elzárkózott az útépítés támogatásától. 
Javasolja újabb lakossági fórum összehívását, ahol ismertetnék a lakosokra eső önrész módosított összegét, 
valamint lehetőség nyílna a részletfizetés igénybevételére is.  
 
Kamocsai Sándor polgármester: Javaslom, hogy még a mai napon mondjuk fel írásban a szerződést, és a 
bővített tartalommal kössünk új szerződést a Krisztavár-Út Kft-vel. Az új időpont a munkák 
megkezdésére május 07., befejezésére május 25. lenne. A fizetés ebben az esetben is több részletben 
történne: az árokfelújítást, aknafedlap kiemelést és feltöltést követően 1,5millió forint, az útfeltakarítás, 
emulzióterítés és aszfaltozás befejezése után további 3millió forint, a fennmaradó 2,5millió forint pedig 
szeptember 30-ig kerülne kifizetésre. Mindenképpen ismét sor kell keríteni egy lakossági fórumra a lakosok 
számára, ahol tájékoztatjuk őket az új ajánlatról és az új hozzájárulási összegről, akár már holnapután, ha 
lehetséges. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé 
elfogadásra: 
1. Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Krisztavár-Út Kft-vel (2724 Újlengyel, Határ út 
12., adószám: 23363841-2-13) 2013. április 24-én a Kisbajcs belterület Kismező és Új utcák felújítására 
kötött vállalkozási szerződést mai nappal felmondja.  
2. Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisbajcs belterület Kismező és Új utcák 
felújításával a Krisztavár-Út Kft-t (2724 Újlengyel, Határ út 12., adószám: 23363841-2-13)  bízza meg, 
bruttó 7.000.000,-Ft, azaz bruttó hétmillió forint értékben, a mellékelt vállalkozási szerződés-tervezet 
szerinti tartalommal.  
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést a kivitelezővel a mellékelt 
vállalkozási szerződés-tervezet szerint megkösse. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kismező és az Új utcák ingatlantulajdonosait 
nyílt fórumon tájékoztassa a szerződés-tervezetről és a fizetendő hozzájárulásról.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
60/2013.(IV.30.) határozat 

1. Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Krisztavár-Út Kft-vel (2724 Újlengyel, 
Határ út 12., adószám: 23363841-2-13) 2013. április 24-én a Kisbajcs belterület Kismező és Új 

utcák felújítására kötött vállalkozási szerződést mai nappal felmondja. 
2. Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisbajcs belterület Kismező és Új utcák 

felújításával a Krisztavár-Út Kft-t (2724 Újlengyel, Határ út 12., adószám: 23363841-2-13)  bízza meg, 
bruttó 7.000.000,-Ft, azaz bruttó hétmillió forint értékben, a mellékelt vállalkozási szerződés-tervezet 

szerinti tartalommal. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést a kivitelezővel a mellékelt 

vállalkozási szerződés-tervezet szerint megkösse. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kismező és az Új utcák ingatlantulajdonosait nyílt 

fórumon tájékoztassa a szerződés-tervezetről és a fizetendő hozzájárulásról. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 
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     helyettes jegyző 


