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JJ   EE  GG  YY  ZZ  ŐŐ   KK  ÖÖ   NN  YY  VV  
 
Készült: Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-án (csütörtök) 17,30 
órai kezdettel tartott nyílt ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak: Kamocsai Sándor polgármester 

Christmann-né Horváth Klára alpolgármester 
Áder László, Tolnai Ferencné képviselők 

 
Igazoltan távol van: Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 

 Győri Csaba képviselő 
 
Jelen van továbbá: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 
 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert 5 képviselő közül 4 fő jelen van, 1 fő igazoltan távol. 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: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
71/2013.(VI.20.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. június 20-i ülés napirendi pontjait az alábbiak 
szerint határozza meg: 

1.) A napirendi pontok meghatározása Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

3.) Dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság Kisbajcs községben Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
4.) Elővásárlási jog gyakorlása a Pannon-Víz Zrt.-ben Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

5.) GyTKT Társulási Megállapodás módosítása Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
6.) Egyéb, döntést igénylő ügyek Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
 

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: elfogadásra került a Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi tevékenységéről készült 
beszámoló, elfogadta a testület a háziorvos 2012. évi munkájáról készült beszámolót, elfogadásra került 
az önkormányzat 2012. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló, mely határidőig, 
2013. május 31-én megküldésre került a Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. A körzeti 
megbízott rendőr beszámolója elnapolásra került. Jóváhagyta a képviselő-testület az építésügyi hatósági 
igazgatási társulás vagyonmegosztásáról szóló megállapodást, a társönkormányzatok közül Vének is 
elfogadta az elszámolást, a többi önkormányzat döntéséről még nem kaptunk értesítést. Az iskola 
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melletti terület megosztására érkezett árajánlatot elfogadta a testület, de a megvalósítást elhalasztotta. A 
Samu gyermekek nemzetközi táncversenyre utazásának támogatása kifizetésre került. A Kismező utca 
aszfaltozására a Víg-World Kft.-vel a szerződéskötés megtörtént, a munka elkészült, a Bácsai Agrár Zrt. 
2millió forint kamatmentes kölcsönt nyújtott 2013. szeptember 30-ig, továbbá magánszemély 1millió 
forint összegű kölcsönt nyújtott 2013. december 31-ig, jegybanki alapkamatra. 
 
Áder László képviselő: Mi történt azzal a céggel, aki nem teljesítette a szerződésben vállaltakat? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Kiderült, az elsőként megbízott vállalkozónak semmije nincs, ún. 
„táskás vállalkozó”, nincs mód a behajtásra, legfeljebb a bírósági út.  
 
Áder László képviselő: Végül is semmit nem tett az önkormányzat a kötbér behajtása érdekében? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Ahogy a legutóbbi határozatban elfogadtuk, saját költségen a 
padkázást végül elvégezték, hozattak még saját költségen 3 kocsi murvát, ennek fejében a kötbértől 
eltekintettünk. 
 
Tolnai Ferencné képviselő: Most, hogy elkészült az út, a lakók már fizetnek? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Sajnos kevesen, holnapra is várjuk még őket. Többen elvitték a 
szerződést, de nem hozták még vissza. 
 
Áder László képviselő: Az érintett lakosok hány százaléka fizetett? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Nagyjából az ingatlantulajdonosok fele írt alá szerződést, ebből 
többen részletfizetést is kértek, akadt olyan, aki decemberig kért részletfizetési haladékot. Jövő héten 
megkeresem azokat, akik még nem fizettek, vagy nem írtak alá szerződést.  
 
Áder László képviselő: Szerintem ügyvéddel kellett volna megkeresni a vállalkozót, máshogy állt volna 
a kérdéshez. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Úgy gondolom, végül a munka jó minőségben készült el, jóval a piaci 
ár alatt. Az elsőként megbízott kivitelező irreálisan alacsony árat ajánlott, amelyet nem tudott tartani. 
  
Kamocsai Sándor polgármester kéri, hogy a képviselő-testület a szóbeli beszámolót fogadja el.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
72/2013.(VI.20.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 63,64,65,66,67,68,69,70/2013.(V.30.) határozatai 
végrehajtásáról szóló szóbeli beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

3.) Dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság Kisbajcs községben  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester: elmondja, hogy a községből első körben nem érkezett be érvényes 
koncessziós pályázat a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság elnyerésére. Azért, hogy július 16-tól a 
település ne maradjon ellátatlanul, a képviselő-testület javasolhat forgalmazásra valakit, elsősorban olyan 
személyt vagy szervezetet, aki már korábban is ellátta ezt a tevékenységet. A javasolt személlyel a 
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Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. szerződést köt ara az időre, amíg érvényes koncessziós 
pályázatot nem nyújt be valaki, illetve szerződés megkötésére nem kerül sor. Ha most sem lesz pályázó, 
várhatóan mozgó trafik üzemel majd a faluban. Győri Flórián vállalkozó egyetértett azzal, hogy őt 
javasoljuk átmeneti forgalmazásra jogosultnak. 
 
Áder László képviselő: Támogassuk Győri Flóriánt. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja, hogy Kisbajcs községben Győri Flórián 
egyéni vállalkozó (székhely: 9062 Kisbajcs, Kossuth u. 73.) váljon jogosulttá dohánytermék-
kiskereskedelem ideiglenes gyakorlására mindaddig, míg új, eredményes pályázat alapján koncessziós 
szerződés megkötésére nem kerül sor. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a 
Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-t értesítse. 
Határidő: 2013. június 20. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
73/2013.(VI.20.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja, hogy Kisbajcs községben Győri Flórián 
egyéni vállalkozó (székhely: 9062 Kisbajcs, Kossuth u. 73.) váljon jogosulttá dohánytermék-

kiskereskedelem ideiglenes gyakorlására mindaddig, míg új, eredményes pályázat alapján koncessziós 
szerződés megkötésére nem kerül sor.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit 
Zrt.-t értesítse. 

Határidő: 2013. június 20. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

4.) Elővásárlási jog gyakorlása a Pannon-Víz Zrt.-ben 
     Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Mindenki megkapta az írásos anyagot, van-e esetleg ezzel 
kapcsolatosan kérdés? 
 
Áder László képviselő: Nem kívánunk élni a lehetőséggel. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Jánossomorja Önkormányzata 
által a Pannon-Víz Zrt. tulajdonosai, illetve a Pannon-Víz Zrt. számára felajánlott részvényeire 
vonatkozóan elővásárlási jogával nem kíván élni. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 
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74/2013.(VI.20.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Jánossomorja Önkormányzata 

által a Pannon-Víz Zrt. tulajdonosai, illetve a Pannon-Víz Zrt. számára felajánlott részvényeire 
vonatkozóan elővásárlási jogával nem kíván élni. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
 

5.) GyTKT Társulási Megállapodás módosítása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a június 3-i kistérségi Társulási Tanácsülésen 
elfogadásra került a Társulási Megállapodás ismételt módosítása, melyet a képviselő-testületeknek jóvá kell 
hagyniuk, csak ezt követően léphet hatályba a módosítás. A tanácsülésen az árvízi védekezés miatt nem 
tudott jelen lenni, de javasolja a módosítás jóváhagyását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
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. június 3. napján elfogadott Társulási Megállapodás módosítását az előterjesztés szerint 
megismerte, és jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
75/2013.(VI.20.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülése 
által 2013. június 3. napján elfogadott Társulási Megállapodás módosítását az előterjesztés szerint 

megismerte, és jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 
 

6.) Egyéb, döntést igénylő ügyek 
 
A) Tájékoztató a Vámosszabadira tervezett menekülttáborral kapcsolatban 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester: Amint arról a képviselők már a sajtóból értesülhettek, a Bevándorlási 
Hivatal Vámosszabadiban tervezi megnyitni a legújabb nyílt befogadó állomást az országba érkező 
menekültek elhelyezésére. Értetlenül állunk a hír előtt, mivel arról senkitől, semmilyen formában nem 
kaptunk előzetes értesítést, állítólag a vámosszabadi képviselő-testület is a sajtóból értesült a tábornyitási 
szándékról. Néhány nappal ezelőtt Vámosszabadiban falugyűlésen vettem részt, ahol az érintett hatóságok, 
a BÁH és a Rendőrség képviselői is jelen voltak, de nem igazán tudtak megnyugtató választ adni a 
kérdéseinkre. Mint kiderült, a Vámosszabadi határában álló, volt honvédségi épület ilyen célú 
hasznosításának tervét nem előzte meg hatástanulmány, ugyanakkor a tábor működése elkerülhetetlenül 
hatással lesz a környékbeli települések életére is, pl. gazdasági, munkaerő-piaci, egészségügy és kulturális 
hatásokkal egészen biztosan számolnia kell Kisbajcsnak is. Már több mint 900 tiltakozó aláírás gyűlt össze 
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a faluban, amelyet a fertődi kihelyezett kormányülésen átadtak a Belügyminiszter úrnak. Az ő véleményét a 
kérdésről már ismerjük. 
   
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester: Nem tartom biztonságosnak azt sem, hogy az 
országhatártól mindössze pár száz méterre fekszik az épület. Szerintem minden létező eszközzel tiltakozni 
kell a tábornyitás ellen. 
 
Áder László képviselő: Szerintem ez nem ránk tartozik, nem a falu ügye. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Én ezt nem így látom, hiszen előbb-utóbb nemcsak nekünk, de 
Győrnek is gondot fog okozni a menekültek jelenléte, hiszen ezek az emberek majd nem 
Vámosszabadiban, hanem a nagyvárosban fogják eltölteni az idejüket, a bevásárlóközpontokban, a 
sétálóutcán. Ezen felül a településnek kell majd biztosítania az iskolai, óvodai, orvosi ellátást is, tehát az 
iskola révén mindenképpen érint bennünket is az ügy. Javaslom, hogy a testület fogadjon el tiltakozó 
határozatot a tábornyitás ellen, egyúttal biztosítsa támogatásáról Vámosszabadi Önkormányzatát ebben a 
kérdésben. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért abban, hogy Vámosszabadi közigazgatási 
területén ne létesüljön menekülteket befogadó állomás, és határozottan elutasítja a tervezett nyílt 
menekülttábor létesítésének tervét. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben 
tiltakozását fejezze ki, és Kisbajcs Község Önkormányzata részéről nyilatkozatot írjon alá. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
76/2013.(VI.20.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért abban, hogy Vámosszabadi közigazgatási 
területén ne létesüljön menekülteket befogadó állomás, és határozottan elutasítja a tervezett nyílt 

menekülttábor létesítésének tervét. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben 
tiltakozását fejezze ki, és Kisbajcs Község Önkormányzata álláspontját nyilatkozatban is kifejezze. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
B) Tájékoztatás aktuális ügyekről 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatást ad a hulladékszállítás jelenlegi helyzetéről, valamint az EU 
élelmiszersegélyről, amelynek kiosztására előreláthatólag július első felében kerül sor. Ismerteti a 
támogatottak névsorát. 
A Megyei Kormányhivatal által szervezett árvízi ünnepségére június 28-án kerül sor Győrben, melyre 
három civil személy kísérheti el a települések polgármestereit. Kéri, hogy a képviselők tegyenek javaslatot a 
kísérők személyére. 
 
Tolnai Ferencné képviselő: Bárány Szabolcsot javaslom, kezdettől fogva kivette a részét a védekezési 
munkákból. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Egyetértek, rajta kívül még Pirka Tamásra és Bárány Péterre 
gondoltam. Bár jó néhány nevet mondhatnék, de a leginkább ők voltak mindig jelen, Az árvíz bennünket 
nem érintett akkora mértékben, mint Győrújfalut, Dunaszentpált vagy Mecsért, de így is nagy küzdelem 
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volt ez az egy hét, amely végül szerencsésen ért véget. A védekezésről elmondhatjuk, hogy abban szinte az 
egész falu lakossága részt vett, így az összefogásnak köszönhetően elkerültük a tragédiát. Köszönetem 
fejeztem ki szórólapokon és az önkormányzat honlapján is valamennyi önkéntesnek és mindenkinek, aki 
az árvízi védekezésben részt vett. A katasztrófavédelem kirendeltjei nem igazán tudtak plusz információkat 
nyújtani számunkra, mivel ők sem kaptak tájékoztatást a feletteseiktől, ők pl. ugyanúgy nem értesültek róla, 
mint mi, hogy buszokat állítnak készenlétbe a faluban egy esetleges evakuálás esetére. Június 25-én kerül 
sor a vis maior helyszíni ellenőrzésre, a Kormányhivatal és a Katasztrófavédelem munkatársai lesznek 
jelen.  Az árvíz levonulása után úgy látjuk, hogy Szőgyén az imaház használható lenne, a szolgálati lakásban 
viszont a padló elrohadt, azt kell felszedni és lebetonozni, néhány helyen a fal felpuffadt, le kell verni a 
vakolatot. A kitelepített család elhelyezését, és a befogadó családok költségeit is meg kellene téríteni. A 
plébános atya előzetes szóbeli tájékoztatása szerint az imaházat visszakapja az önkormányzat, az 
egyházközség és a hívek új imaház építésére gyűjtenek, amely már a mentett oldalon kerülne megépítésre. 
Arra gondoltam, hogy az eddig imaházként szolgáló épületet közösségi térként, vagy turistaszállásként 
lehetne hasznosítani, ezek kialakítása nem igényel nagyobb anyagi ráfordítást. Tervezünk Szőgyére egy 
„árvíz-felejtő” ünnepséget, ennek időpontja és programja a közeljövőben kerül meghatározásra. 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző tájékoztatja a képviselőket az óvodai társulási megállapodás 
módosításának tervezetéről, a társulásokkal kapcsolatos az új jogszabályi előírásokról.  
 
  
 
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 


