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JJ   EE  GG  YY  ZZ  ŐŐ   KK  ÖÖ   NN  YY  VV  
 
Készült: Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án (csütörtökön) 17,00 
órai kezdettel tartott 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 van továbbá: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző - jegyzőkönyvvezető 

Weisz Orsolya családgondozó 
Dr. Nágel József háziorvos 

 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert 5 képviselő közül mindenki jelen van. 
Ismerteti a napirendet a meghívóban foglaltak szerint. 
 

1.)  A napirendi pontok meghatározása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a napirendet a meghívóban foglaltak szerint, és kéri, hogy a 
napirendi pontokat a képviselők fogadják el. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
61/2013.(V.30.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. május 30-i ülés napirendi pontjait az alábbiak 
szerint határozza meg: 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
2.) Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgáltató 2012. évi tevékenységéről Előadó: Weisz Orsolya 

családgondozó 
3.) Beszámoló a 2012. évi háziorvosi tevékenységről Előadó: Dr. Nágel József háziorvos 

4.) Beszámoló a körzeti megbízott rendőr 2012. évi munkájáról Előadó: Nérer Miklós r. törzszászlós 
körzeti megbízott 

5.) Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Előadó: Tóthné 
Ács Ildikó helyettes jegyző 

6.) Megállapodás Építésügyi Hatósági Igazgatási Társulás vagyonának megosztásáról Előadó: Tóthné 
Ács Ildikó helyettes jegyző 

7.) Egyéb, döntést igénylő ügyek Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, Tóthné Ács Ildikó helyettes 
jegyző 

 
 

2.) 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: módosult az önkormányzat 2012. évi költségvetése, elfogadásra került a 2012. évi 
zárszámadás, elfogadásra került az önkormányzat 2014. évi koncepciója azzal, hogy a pontos számszaki 



 3 

kiegészítés legkésőbb október 31-ig a testület elé kerül jóváhagyásra. Döntés született az építéshatósági 
társulás megszüntetéséről, május 22-én sor került a vagyonmegosztási egyeztetésre a polgármesterek és 
jegyzők között, a megállapodás-tervezet megküldésre került az önkormányzatok részére. Módosult a 
szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet, módosult a térítési díjakról szóló önkormányzati 
rendelet, megkértük a vízjogi létesítési engedély meghosszabbítását a Környezetvédelmi Felügyelőségtől, 
elfogadta a testület az iskola melletti ipari terület útjának terveztetésére adott árajánlatot. Az iskolai 
tanulmányi versenyek támogatása kifizetésre került összesen 40.000,-Ft értékben. A bácsai Zölderő 
Egyesület pályázatát anyagilag nem, de rendezvényhelyszín biztosításával támogatja az önkormányzat, az 
Országos Polgárőr Napot viszont nem támogatja a testület, a határozatról értesítést küldtünk a Megyei 
Szövetségnek. Módosult az útépítési vállalkozási szerződés, mart aszfalt helyett meleg aszfaltburkolat 
kerül a Kismező és az Új utcákba, a lakosok tájékoztatást kaptak a változásról, és az új hozzájárulási 
összegekről, a szerződéskötések folyamatban vannak. 
 
Győri Csaba képviselő: Hogy állnak a szerződéskötések? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy eddig 22 lakossal kötött az önkormányzat szerződést, 
ennél jóval kevesebben fizettek hozzájárulást, többségük a részletfizetést kérte, három tulajdonos viszont 
már megfizette a hozzájárulást, egy összegben. Sokan vannak az érintettek közül, akik egyetértettek azzal, 
hogy hozzá kell járulniuk a költségekhez, de még nem fizettek, míg vannak olyanok is, akik addig nem 
fizetnek, míg nincs aszfalt az úton. Vitázunk két ingatlantulajdonossal, akik saroktelkesek, és arra 
hivatkoznak, hogy nem a felújítandó utcához tartoznak. Javaslom, ha egy utcához befizetnek a 
saroktelekkel rendelkezők, a másik utcához már ne kelljen hozzájárulniuk. 
 
Győri Csaba képviselő: Bejáratfüggőnek kell lennie a hozzájárulásnak. 
 
Kamocsai Sándor polgármester kéri, hogy a képviselő-testület a beszámolót fogadja el.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
62/2013.(V.30.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60/2013.(IV.30.) 
határozatai végrehajtásáról szóló szóbeli beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

3.) Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgáltató 2012. évi tevékenységéről 
Előadó: Weisz Orsolya családgondozó 

 
Kamocsai Sándor polgármester: Az előterjesztést kézhez kapták a képviselők, van-e kiegészítés azzal 
kapcsolatban? 
 
Weisz Orsolya családgondozó ismerteti a beszámolót. Elmondja, hogy a szabadidős programokra 
továbbra is az alacsony számú részvétel a jellemző. 
 
Győri Csaba képviselő: Ez mitől függ, érdeklődés hiányában alakul így a résztvevők száma? 
 
Weisz Orsolya családgondozó: Igen, előfordul, hogy sem a szülők, sem a gyerekek nem mutatnak 
érdeklődést, annak ellenére, hogy minden évben tartalmas programokra hívom őket. 
A családgondozó kéri a képviselők segítségét a helyi esélyegyenlőségi program véglegesítéséhez, elmondja, 
hogy az adatgyűjtés már megtörtént, most a célcsoportok meghatározása és a megoldási módok 
meghatározása következik, ehhez van szükség a lakosokat jól ismerő képviselők segítségére. Tájékoztatja a 
képviselőket arról, hogy amennyiben ne rendelkezik ilyen programmal az önkormányzat, július 1-től hazai 
és uniós pályázati támogatásban sem részesülhet. 
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Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a családgondozó idejének nagy részét a községben egy 
gyermek teszi ki. A szolgálat nagy sokára néhány hete megkapta a működési engedélyt. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgálat 2012. évben végzett 
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint jóváhagyja, és tudomásul veszi. 
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: 
 

63/2013.(III.28.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgálat 2012. évben végzett 

tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint jóváhagyja, és tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 
4.) Beszámoló a 2012. évi háziorvosi tevékenységről 
Előadó: Dr. Nágel József háziorvos 

 
Dr. Nágel József háziorvos elmondj, hogy az írásos beszámolót nem kívánja kiegészíteni, de a 
kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Tapasztalható-e a községben a környezeti hatásokból eredő kóros 
megbetegedés? 
 
Dr. Nágel József háziorvos: Ha a hulladékégetőre gondolunk, azt mondhatom, nincs kiugró eltérés, 
amely az égető működéséből adódna, a korábbi évekhez képest nem nőtt a daganatos vagy a légzőszervi 
megbetegedések aránya. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Melyek a leggyakrabban jelentkező betegségek a faluban? 
 
Dr. Nágel József háziorvos: Még mindig a magas vérnyomás és a cukorbetegség, ugyanakkor az 
országos átlagnál alacsonyabb az alkoholisták aránya. 
 
Kamocsai Sándor polgármester kéri a háziorvos segítségét az IKSZT szervezésében megrendezésre 
kerülő egészségnapok, rendezvények támogatásában. 
 
Dr. Nágel József háziorvos: Szívesen segítek, tudok javasolni témákat, előadókat is ezzel kapcsolatban. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Tudna-e felvilágosítást adni az új sürgősségi ellátással kapcsolatban? 
 
Dr. Nágel József háziorvos: Mindig azt mondom, ha valakivel baleset történik, vagy komolyabb 
rosszullét éri utol, inkább mentőt hívjanak hozzá. A sürgősségi osztály ápr. 1-jén elindult, de döcögve, 
nehezen, az az érzésem, hogy látványos javulás ezen a téren nem várható, hiszen ugyanazzal a személyi 
állománnyal látnak el plusz egy osztályt. Három stáb dolgozik váltva, akikhez kiegészítő személyzet 
tartozik, külföldön ezt a feladatot nem a más osztályokon is dolgozó orvosok látják el. Még mindig az 
látszik, hogy sokan feleslegesen veszik igénybe az ellátást. Úgy gondolom, hogy kis türelmi időre van 
szükség, hiszen az is gondot jelent, hogy mindenkit a sürgősségire kell küldenünk, nem egyből a speciális 
osztályra, a sürgős beküldés ezt jelenti. Összességében elmondható, hogy sajnos a tényleges gondokra, az 
anyagi és személyi problémákra a minisztérium mai napig nem nyújtott megoldást, sőt a prevenciós 
osztályt is megszüntették. A szorgalmazott szűrővizsgálatok sem biztos, hogy elérik a célzott csoportokat 
és eredményt. 
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Kamocsai Sándor polgármester: A doktor úr képviselő-testülethez intézett kérésére reagálva annyit 
tudok ígérni, hogy egyes munkák a helyi vállalkozókkal, önkormányzati közfoglalkoztatottakkal 
megoldhatóak, de a hőszigetelés megvalósítása ebben az évben nem áll módjában az önkormányzatnak. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Nágel József háziorvos beszámolóját a 2012. évi 
háziorvosi tevékenységről jóváhagyja, és tudomásul veszi. 
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: 
 

64/2013.(V.30.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Nágel József háziorvos beszámolóját a 2012. évi 

háziorvosi tevékenységről jóváhagyja, és tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 
Dr. Nágel József háziorvos távozik az ülésről. 
 

5.) Beszámoló a körzeti megbízott rendőr 2012. évi munkájáról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a körzeti megbízott 
nemzetközi akcióban vesz részt, remélte, hogy időben meg tud jelenni az ülésen, mivel azonban nem ért 
ide, javasolja a napirend elnapolását.  
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a körzeti megbízott rendőr 2012. évi munkájáról 
készült beszámoló megtárgyalását elnapolja azzal, hogy arra előzetes egyeztetést követően a megbízott 
jelenlétében legkésőbb 2013. szeptember 30-ig sor kerül. 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
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: 
 

65/2013.(V.30.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a körzeti megbízott rendőr 2012. évi munkájáról 
készült beszámoló megtárgyalását elnapolja azzal, hogy arra előzetes egyeztetést követően a megbízott 

jelenlétében legkésőbb 2013. szeptember 30-ig sor kerül. 
Határidő: 2013. szeptember 30. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

6.) Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző az írásos beszámolót kiegészíteni nem kívánja, de a kérdésekre 
szívesen válaszol. 
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Áder László képviselő elmondja, hogy a beszámolót elfogadja, viszont az a véleménye, hogy 
bűnmegelőzési programra igenis szükség van. 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző: A gyakorlat azt mutatja, hogy ilyen program csak a nagyobb 
településeken került kidolgozásra, amely többek között a rendőrséggel történő együttműködést 
szabályozza, Kisbajcson a fiatalkorúakra a bűncselekmények elkövetése egyáltalán nem, a szabálysértés is 
ritkán jellemző. 
 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester: Én is úgy gondolom, hogy ez a probléma a nagyobb 
városokban van jelen. 
 
Áder László képviselő: Mégis azt mondom, hogy ne vessük el ilyen egyszerűen a lehetőséget, hiszen a 
megelőzés nagyon fontos egészen 18 éves korig, gondolok itt főleg azokra a fiatalokra, akik távolabbi 
városokba járnak középiskolába, és ritkábban látjuk őket a faluban. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Rajtuk kívül még veszélyeztetettek a nyugdíjasok, időskorúak is. 
 
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: 
 

66/2013.(V.30.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja, és tudomásul 
veszi. A Képviselő-testület felkéri a helyettes jegyzőt, hogy az elfogadott beszámolót a Győr-Moson-

Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg. 
Határidő: 2013.05.31. 

Felelős: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 
 
 

7.) Megállapodás Építésügyi Hatósági Igazgatási Társulás vagyonának megosztásáról 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző elmondja, hogy május 22-én sor került a polgármesterek egyeztető 
megbeszélésére, ennek alapján elkészült a vagyonmegosztás tervezete, melyet a képviselők írásos 
előterjesztésként kézhez kaptak. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: A vagyonmegosztás során a lábon álló szintező műszer és tartozéka 
Felpécre kerül, Kisbajcs pedig a megbeszéltek szerint a digitális fényképezőgépre és a számítógépre tart 
igényt. A Kisbajcs által fizetendő összeg 167.506,-Ft. A tartós távolléten lévő köztisztviselő 
munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatos kiadások még nem véglegesek, de azt a működési 
hozzájáruláshoz hasonló arányban vállalják az önkormányzatok. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Felpéc, Kisbajcs, Nagybajcs, Vének és Nyúl 
Községek Építésügyi Hatósági Igazgatási Társulása vagyonának megosztásáról szóló megállapodást a 
mellékelt előterjesztés szerint megismerte, és jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert és a helyettes jegyzőt a megállapodás aláírására. A képviselő-testület felkéri a helyettes 
jegyzőt, hogy a döntésről a társult képviselő-testületeket értesítse. 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
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Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 
 

67/2013.(V.30.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Felpéc, Kisbajcs, Nagybajcs, Vének és Nyúl 

Községek Építésügyi Hatósági Igazgatási Társulása vagyonának megosztásáról szóló megállapodást a 
mellékelt előterjesztés szerint megismerte, és jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert és a helyettes jegyzőt a megállapodás aláírására. A képviselő-testület felkéri a helyettes 
jegyzőt, hogy a döntésről a társult képviselő-testületeket értesítse. 

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

 
 

8.) Egyéb, döntést igénylő ügyek 
 

A) Samuné Győrvári Csilla kisbajcsi lakos támogatási kérelme gyermekei sportversenyen való részvétele ügyében  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a kérelmet, mely szerint Samuné Győrvári Csilla kisbajcsi lakos 
két gyermekének az amszterdami „International Dance Organisation” Európa Bajnokságára történő 
kiutazásához kéri az önkormányzat anyagi támogatását. Elmondja, hogy a gyermekek mind a kisbajcsi 
iskolában, mind a győri táncegyesületüknél kiváló eredményeket értek és érnek el a táncversenyeken. Mivel 
a versenyre való kijutás, a szállás, a nevezési díj költségei nagy terhet jelentenek a család számára, 
ugyanakkor a gyermekek munkája se legyen hiábavaló, a lehetőségekhez képest javaslom támogatni őket. 
 
Győri Csaba képviselő: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként 15ezer forint támogatást szoktunk 
nyújtani, most is ezt az összeget javaslom. 
 
Áder László képviselő: Van rá keretünk? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Előirányzat átcsoportosítással igen, javaslom a gyerekenként 15ezer, 
azaz összesen 30.000,-Ft támogatás megállapítását. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Samuné Győrvári Csilla kisbajcsi lakos szülő 
kérelmére gyermekei, Samu Cynthia és Samu Regina Anna kisbajcsi lakosok amszterdami „International 
Dance Organisation” Európa Bajnokságon való részvételének útiköltségéhez gyermekenként 15.000,-Ft-
tal, azaz összesen 30.000,-Ft-tal járul hozzá. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a 
kérelmező szülőket 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: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

68/2013.(V.30.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Samuné Győrvári Csilla kisbajcsi lakos szülő 

kérelmére gyermekei, Samu Cynthia és Samu Regina Anna kisbajcsi lakosok amszterdami „International 
Dance Organisation” Európa Bajnokságon való részvételének útiköltségéhez gyermekenként 15.000,-Ft-

tal, azaz összesen 30.000,-Ft-tal járul hozzá. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmező szülőket 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 
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B) Kisbajcs 207/10 helyrajzi számú ingatlan megosztásának ügye 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az iskola melletti, Kisbajcs 207/10 hrsz-ú ipari terület 
ingatlanmegosztására beérkezett a földmérő árajánlata. A négy telek kialakításának eljárási és munkadíja 
összesen bruttó 69.500,-Ft.  Az ajánlat tartalmazza a záradékolt változási vázrajzok és a telekalakítási 
dokumentáció elkészítését, valamint az új birtokhatárpontok terepi kitűzését. 
  
Áder László képviselő: Elfogadhatónak tartom az ajánlatot, más sem végzi el a munkát olcsóbban. 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az ajánlattal egyetért, azonban a jelenlegi pénzügyi 
helyzet nem teszi lehetővé a megvalósítást. Az ajánlatot jóváhagyásra javasolja azzal, hogy egyelőre a 
munka elvégzését ne rendelje meg a képviselő-testület, az kerüljön halasztásra mindaddig, míg az 
önkormányzat anyagi helyzete nem rendeződik.  
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a R&R GEO Földmérési és Térinformatikai Betéti 
Társaság (9082 Nyúl, Zrínyi u. 5/C, adószám: 22323969-1-08) bruttó 69.500,-Ft összegű árajánlatát a 
Kisbajcs 207/10 helyrajzi számú földrészletet érintő telekalakítási munkák elkészítésére jóváhagyja azzal, 
hogy a megbízási szerződés megkötésének, valamint a munkálatok megkezdésének időpontja a 
későbbiekben kerül meghatározásra.  
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: 
 

69/2013.(V.30.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a R&R GEO Földmérési és Térinformatikai Betéti 

Társaság (9082 Nyúl, Zrínyi u. 5/C, adószám: 22323969-1-08) bruttó 69.500,-Ft összegű árajánlatát a 
Kisbajcs 207/10 helyrajzi számú földrészletet érintő telekalakítási munkák elkészítésére jóváhagyja azzal, 

hogy a megbízási szerződés megkötésének, valamint a munkálatok megkezdésének időpontja a 
későbbiekben kerül meghatározásra. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
C) Kismező utca burkolat-felújításának ügye 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket a Kismező és az Új utcák burkolat-
felújításának aktuális helyzetéről. Elmondja, hogy a megbízott vállalkozó az eddig kifizetett 3millió forint 
összegben elvégezte a munkát, melyet a műszaki ellenőr is igazolt. Ugyanakkor az aszfaltozásra nem került 
sor, mivel a kivitelező a szerződésben vállalt költségen nem tudott aszfaltot vásárolni. A nagykanizsai 
székhelyű Víg-World Kft. képviselőjével folytatott tegnapi megbeszélésén felmerült az a lehetőség, hogy 
ők 5,5millió forintért vállalnák az utcák átlag 4cm-es vastagságban történő aszfaltozását AC11 meleg 
aszfalttal, továbbá hengerezést, tömörítést mintegy 2.200m2-en. A Krisztavár-Út Kft. pedig még befejezi a 
padkák kialakítását, mintegy 370-400ezer forint értékben, ezt azonban már kizárólag saját költségen, a 
kötbér elengedése fejében. 
 
Áder László képviselő: Viszont kötöttünk egy szerződést a Krisztavár-Út Kft.-vel, amely az elmaradt 
teljesítés esetére napi 50ezer forint kötbért határoz meg. 
 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester: Nem tudjuk behajtani a követelést, hiába van kötbér. 
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Kamocsai Sándor polgármester: Sajnos utánajártunk, a Krisztavár-Út Kft. nem rendelkezik semmiféle 
tőkével, vagyonnal, a behajtás nem fog eredményre vezetni, az inkasszóhoz nem járult hozzá, a bírósági 
procedúra pedig hosszadalmas és költséges. 
 
Áder László képviselő: Ezzel nem értek egyet, mindenképpen be kell hajtani a kötbért, ráadásul a 
legjobb, leginkább kifizetődő munkát teljesítette csak, pedig nem az viszi a pénzt. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Mivel a költségek teljes fedezetével nem rendelkezünk, elő kellene 
teremtenünk a hiányzó összeget. Utánajártam, a Bácsai Agrár Zrt. hajlandó kölcsönt nyújtani az 
önkormányzatnak, szeptember 30-ig, 2 millió forint összegben. Ezen kívül magánszemély felajánlásából 
december 31-ig jegybanki alapkamatra további 1 millió forintot tudnánk igénybe venni. A szeptemberben 
befolyó adóbevételek fedezetet biztosítanának ezekre a kölcsönökre. 
 
Áder László képviselő: Az önkormányzat fizessen kamatot azért, mert a kivitelező nem képes teljesíteni 
a vállalását? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: A Bácsai Agrár Zrt. esetében kamatmentes kölcsönről lenne szó. 
 
Tolnai Ferencné képviselő: Viszont, ha nem történik meg az aszfaltozás, elveszik 3millió forint, hiszen 
az eddig elvégzett munkálatok kárba vesznek. 
  
Áder László képviselő: Érvényt kell szereznünk a jogos követeléseinknek, mégpedig 1 hónapon belül. 
Mire alapozta a kivitelező az ajánlatot, amit benyújtott? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Az ajánlattételt követően, a szerződéskötés előtt többször is 
rákérdeztünk a költségekre, a cég vezetője pedig ismeretségére hivatkozva 12.000,-/tonna áron tervezte 
megvásárolni az aszfaltot, ugyanakkor a reális ár, mint kiderült, 20-22ezer forint tonnánként. Nettó 3500,-
/m2 alatt a szóban forgó aszfaltozást gyakran nem is vállalják a kivitelezők, a Víg-World Kft. ajánlata 
szerint ez kb. 2500,-Ft/m2 lenne. Tehát más kivitelező sem végezné el ilyen összeg alatt, szinte anyagárban 
végzik a munkát. 
 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester: Úgy látom, nem vagyunk abban a helyzetben, hogy 
várjunk, hiszen közben az elvégzett munka kárba megy, az aszfaltozás pedig nem lesz olcsóbb, gondolok 
itt arra, hogy július 1-jétől az e-útdíj fizetése is sújtja a fuvarozókat. 
 
Győri Csaba képviselő: Szerintem azt is figyelembe kell vennünk, hogy a lakók már számítanak az 
aszfaltozásra, az eddig nehezen megszerzett bizalmat nem szabadna elveszíteni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Úgy gondolom, hogy a kivitelező személyében történt változást nem 
kell különösebben indokolni, hiszen jóval a piaci ár alatt végzi a Víg-World Kft. a munkát, ha megbízást 
kap, az pedig időközben kiderült, hogy a Krisztavár-Út Kft. irreálisan alacsony árat vállalt, és ebbe bukott 
bele.  
 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester: Ebben az évben ennek a felújításnak a költségeit elő 
kell teremteni, és minden 10ezer forintra szükségünk van. Ezzel együtt szerintem néhány támogatást át 
kell gondolnunk, létezik pl. iskolai alapítvány, amely bevétellel rendelkezik, és úgy emlékszem, a 
létrejöttekor arról volt szó, hogy abból fedezik a tanulók és tanárok utaztatását, jutalomkönyveket, 
táboroztatást. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Tudomásul kell venni, hogy a jövőben szükség van a lakosok anyagi 
hozzájárulására is egy ekkora összegű felújítás során, sajnálatos módon ezt éppen az újonnan beköltözött 
Kismező utcai lakókkal kellett kezdeni, de a többi utcában is erre kell számítani a soron következő 
útfelújítások esetén. 
 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester: Változnak az idők, az önkormányzat lehetőségei is jóval 
szűkre szabottabbak, mint korábban, ezt tudomásul kell venni. 

 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 



 10 

1. Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisbajcs belterület Kismező és Új utcák 
burkolat-felújítása során az aszfaltozás, hengerezés és tömörítés munkálatainak kivitelezésével a Víg-World 
Kft.-t (8831 Nagykanizsa, Miklósfa út 1., adószám: 11748069-2-20) bízza meg. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az ismertetett feltételek mellett a kivitelezővel bruttó 5.500.000,- Ft, 
azaz bruttó ötmillió-ötszázezer forint értékben a szerződést megkösse.  
2. A képviselő-testület a Krisztavár-Út Kft.-től megrendelt munkálatok egy részének elvégzését bruttó 
3.000.000,-Ft, azaz bruttó hárommillió forint kifizetésével kiegyenlítettnek tekinti, az elmaradt 
munkálatokból eredő kötbér behajtásától, tekintettel a kivitelező vagyoni helyzetére, eltekint. 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2013. szeptember 30. határidejű visszafizetési 
kötelezettséggel a Bácsai Agrár Zrt.-től (9030 Győr István király út 6.)  2.000.000,-Ft, azaz kétmillió forint 
kamatmentes egyszeri rendkívüli kölcsönt, valamint 2013. december 31. határidejű visszafizetési 
kötelezettséggel magánszemélytől a mindenkori jegybanki alapkamatra további 1.000.000,-Ft, azaz 
egymillió forint kölcsönt igényeljen. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

70/2013.(V.30.) határozat 
1. Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisbajcs belterület Kismező és Új utcák 

burkolat-felújítása során az aszfaltozás, hengerezés és tömörítés munkálatainak kivitelezésével a Víg-World 
Kft.-t (8831 Nagykanizsa, Miklósfa út 1., adószám: 11748069-2-20) bízza meg. A képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az ismertetett feltételek mellett a kivitelezővel bruttó 5.500.000,- Ft, 
azaz bruttó ötmillió-ötszázezer forint értékben a szerződést megkösse.  

2. A képviselő-testület a Krisztavár-Út Kft.-től megrendelt munkálatok egy részének elvégzését bruttó 
3.000.000,-Ft, azaz bruttó hárommillió forint kifizetésével kiegyenlítettnek tekinti, az elmaradt 
munkálatokból eredő kötbér behajtásától, tekintettel a kivitelező vagyoni helyzetére, eltekint. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2013. szeptember 30. határidejű visszafizetési 
kötelezettséggel a Bácsai Agrár Zrt.-től (9030 Győr István király út 6.)  2.000.000,-Ft, azaz kétmillió forint 

kamatmentes egyszeri rendkívüli kölcsönt, valamint 2013. december 31. határidejű visszafizetési 
kötelezettséggel magánszemélytől a mindenkori jegybanki alapkamatra további 1.000.000,-Ft, azaz 

egymillió forint kölcsönt igényeljen. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

D) Vámosszabadi Községi Önkormányzat levele Közoktatási Társulási Megállapodás felülvizsgálatáról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy május 20-án lejárt a határidő, amelyet a négy 
iskolatulajdonos önkormányzat képviselő-testületei határoztak meg az iskolai társulási megállapodás 
felülvizsgálata ügyében javaslatok megtételére.  A négy testület közül csak Vámosszabadi küldte meg 
álláspontját, azonban konkrét, kézzelfogható javaslatot, megállapodás- vagy szerződés-tervezetet ő sem 
küldött. Ismerteti a levelet, melyben Vámosszabadi a közoktatási társulás megszüntetését kezdeményezi, 
továbbá közli, hogy csak a ténylegesen Kisbajcson étkező vámosszabadi lakhelyű gyerekek után kíván 
hozzájárulást fizetni, emellett a Győrből járó tanulók utaztatásának költségei rá eső részének megfizetését 
sem vállalja. 
 
Áder László képviselő: Építsük bele a térítési díjba a költségeket. 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző: A hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a szülőkre nem 
terhelhető rá a hiányzó összeg, ők csakis a nyersanyagnorma áfával növelt összegén alapuló személyi 
térítési díj megfizetésére kötelezhetőek, egyéb költség, rezsi megfizetésére nem.  Az étkeztetés költségeihez 
történő hozzájárulás megfizetésére Vámosszabadi nem kötelezhető, erre csak lehetősége van, de 
jogszabályi kötelezés nincs, sem bírósági jogegységi határozat. 
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Győri Csaba képviselő: De a társulási megállapodás szerint hozzá kell járulniuk a költségekhez, nem? 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző: A megállapodást legkésőbb június 30-ig felül kell vizsgálni, és vagy 
a társulás megszüntetésére, vagy a megállapodás olyan módosítására van lehetőség, amely az új jogszabályi 
előírásoknak megfelel. 
 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester: Mi lenne a megoldás? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Ez a huzavona megérne egy újsághirdetést, hogy a szülők tisztában 
legyenek a kialakult helyzettel, és Vámosszabadi hozzáállásával. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette. 
 

E) Tájékoztatás IKSZT munkatárs álláspályázat eredményéről 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket az IKSZT munkatársi álláshely betöltésére 
érkezett pályázatokról. Elmondja, hogy egy kisbajcsi, egy nagybajcsi és egy győrzámolyi lakóhelyű pályázó 
személyes meghallgatására került sor, ennek alapján Matetics Nedda kisbajcsi lakosra esett a választás. 
Nedda a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó határozatlan idejű, teljes munkaidős munkavállalóként 
kerül alkalmazásra június 3-tól Kisbajcs Község Önkormányzatánál, munkabére a garantált bérminimum, 
azaz havi bruttó 114.000-Ft. Ismerteti Matetics Nedda pályázatát, a feladatellátásra vonatkozó 
elképzeléseit. 
 
Tolnai Ferencné képviselő: Egyetértek a választással, úgy gondolom, hogy Nedda a rábízott feladatot 
száz százalékosan elvégzi. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Elsősorban azért esett rá a választás, mert a helyiek jól ismerik, ő 
szintén ismeri a kisbajcsiakat, igényeiket, jónak találtam az elképzeléseit valamennyi korosztályra 
vonatkozóan. 
 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a Kisbajcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
vezetője, Pirka Tamás lemondott tisztségéről. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette. 

 
 
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 


