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Készült: Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 11-én (csütörtök) 18,00 
órai kezdettel tartott ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak:  Kamocsai Sándor polgármester 

Christmann-né Horváth Klára alpolgármester 
Áder László képviselő 

Igazoltan távol van:  Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 
Győri Csaba, Tolnai Ferencné képviselők 

 
Jelen van továbbá: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző- jegyzőkönyvvezető  
 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert 5 képviselő közül 3 fő jelen van, 2 fő igazoltan távol.  
 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a napirendet a meghívóban foglaltak szerint, és kéri, hogy a 
napirendi pontokat a képviselők fogadják 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: 

92/2013.(VII.11.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. július 11-i ülés napirendi pontjait az alábbiak 

szerint határozza meg: 
1.) Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása Előadó: Kamocsai Sándor 

polgármester 
2.) Települési értéktár létrehozásával kapcsolatos állásfoglalás Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

3.) Arrabona EGTC Alapszabályának módosítása Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
4.) Egyéb, döntést igénylő ügyek Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

1.) Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést annyival kívánja kiegészíteni, 
hogy az óvodai társulás megszüntetésével az intézmény fenntartója Kisbajcs Község Önkormányzata, az 
eddigi két fenntartó önkormányzat már szerződés alapján látja el a kötelező óvodai nevelés feladatát.  
Ennek megfelelően az Alapító okiratot az új helyzetnek megfelelően módosítani szükséges, melyre az 
alapító és fenntartói jogokat gyakorló Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete jogosult. Kéri 
a módosítás tervezetének megvitatását és jóváhagyását. 
 
Győri Csaba képviselő: Vének egyetért vele? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Már nem szükséges a két képviselő-testület egybehangzó döntése az 
okirat módosításához, de ismertettük a véneki képviselőkkel a tervezetet, egyetértettek a módosítással. 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Alapító 
Okiratának módosítását az előterjesztés szerint megismerte és jóváhagyja. A Képviselő-testület felkéri a 
helyettes jegyzőt, hogy az Alapító okiratot foglalja egységes szerkezetbe. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 
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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: 
 

93/2013.(VII.11.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Alapító 

Okiratának módosítását az előterjesztés szerint megismerte és jóváhagyja.  
A Képviselő-testület felkéri a helyettes jegyzőt, hogy az Alapító okiratot foglalja egységes szerkezetbe. 

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

 
 
 
2.) Települési értéktár létrehozásával kapcsolatos állásfoglalás 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők kézhez kapták. A 
döntés meghozatalához a testület előtt álló idő rövid, ezért javasolja az előterjesztés szerinti határozati 
javaslat elfogadását. Felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy az állásfoglalás módosítható, tehát nincs 
akadálya annak, hogy a kérdést a jövőben ismételten napirendre tűzzék. Van-e kérdés a napirendi 
ponthoz? 
 
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: 
 

94/2013.(VII.11.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 
szóló 2012. évi XXX. törvény 3. §-a, továbbá a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról 
szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 2. §-a alapján úgy dönt, hogy nem kíván élni a települési értéktár 

létrehozásának lehetőségével, azaz nem kívánja létrehozni a települési, illetve tájegységi értéktárat. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

3.) Arrabona EGTC Alapszabályának módosítása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az előterjesztést megkapták a képviselők. Ismerteti a 
módosításokat. Kisbajcs Önkormányzata a szervezet tagja, képviseletében a polgármester jogosult aláírni 
az új alapszabályt, ezért kéri, hogy a képviselők a módosítást hagyják jóvá, és adjanak felhatalmazást a 
dokumentum aláírására.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
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Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés szerint megismerte az Arrabona 
EGTC Alapszabályára tett módosításokat, azt tudomásul veszi, és jóváhagyja. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a módosított Alapszabály aláírására. 
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: 
 

95/2013.(VII.11.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés szerint megismerte az Arrabona 

EGTC Alapszabályára tett módosításokat, azt tudomásul veszi, és jóváhagyja. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a módosított Alapszabály aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

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

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy egyéb, döntést igénylő ügyről nem tud. 
Tájékoztatást ad az EU élelmiszersegély programról, elmondja, hogy megtörtént a segélycsomagok 
kiosztása a rászorulók részére. Beszámol az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, melyben 
meglehetősen sok a helyi adó kintlévőség, az árvízi veszélyhelyzet elhárítása is többletköltségeket 
eredményezett az önkormányzat számára, valamint a Kismező utcai ingatlantulajdonosokkal a 
szerződéskötés teljesülése mintegy 75%-os, ebből is adódnak a fizetési nehézségek. 
 
Áder László képviselő: Ez a 75% fizetést jelent, vagy szerződéskötést? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Szerződéskötést és kötelezettségvállalást. 8,4 millió forintot már 
kifizettünk, ezzel szemben eddig kb. 600ezer forint folyt be. Az IKSZT-nél számíthatunk az utolsó 
kifizetésre, ez 4millió forintos támogatást jelent, a kifizetés időpontja még nem ismert, valószínűleg 
helyszíni szemle előzi majd meg. Az árvízi vis maior támogatásra beadtuk a pályázatot, még várjuk a 
végleges szakértői véleményt. Szőgyén a szolgálati lakásban folyik a károk helyreállítása, a takarítás 
befejeződött, jelenleg az aljzat kaviccsal történő feltöltése zajlik. Jelentkezett a Máltai Szeretetszolgálat, 
meszet, cementet, bútorokat, kályhát, gáztűzhelyet, bojlert, mosógépet, egyéb műszaki cikkeket adna a 
Szolgálat. Esedékes lenne a döntés az iskolai tanévkezdési támogatásról, azonban jelen helyzetben 
semmiképpen nem tudja az ezzel járó költségeket felvállalni az önkormányzat. Úgy tűnik, hogy az 
óvodafejlesztésre benyújtott pályázatunk nem nyert, de erről írásos döntést még nem kaptunk. Támogatást 
nyertek viszont a kisbajcsi és a szőgyei alapítványok játszótér felújításra benyújtott pályázatai, még ebben 
az évben meg kell kezdeniük a megvalósítást. 
 
A tájékoztatást a képviselő-testület 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 


