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JJ   EE  GG  YY  ZZ  ŐŐ   KK  ÖÖ   NN  YY  VV  
 
Készült: Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án (hétfő) 19,30 
órai kezdettel tartott nyílt ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak: Kamocsai Sándor polgármester 

Christmann-né Horváth Klára alpolgármester 
Győri Csaba, Áder László képviselők 

 
Igazoltan távol van: Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 

 Tolnai Ferencné képviselő 
 
Jelen van továbbá:  
tanácskozási joggal: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 
meghívottként:       Horváth  Zoltán r. alezredes  

Nérer Miklós r. törzszászlós körzeti megbízott 
Weisz Orsolya családgondozó 

jegyzőkönyvvezető: Tolnay Béláné gazdálkodási előadó  
 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert 5 képviselő közül 4 fő jelen van, 1 fő igazoltan 
távol.  
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a napirendet a meghívóban foglaltak szerint, és kéri, hogy a 
helyi esélyegyenlőségi programot előrehozva, a 3.) napirendi pontként tárgyalják. Kéri, hogy a módosított 
napirendet 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: 

 
117/2013.(IX.16.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. szeptember 16-i ülés napirendi pontjait az 
alábbiak szerint határozza meg: 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
2.) Beszámoló a körzeti megbízott rendőr 2012. évi munkájáról Előadó: Nérer Miklós r. törzszászlós 

körzeti megbízott 
3.) Döntés az önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjáról Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

4.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
5.) Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásnak eredményéről Előadó: Kamocsai Sándor 

polgármester 
6.) Döntés pályázat benyújtásáról működésképtelen önkormányzatok támogatása tárgyában Előadó: 

Kamocsai Sándor polgármester 
7.) Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása 

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

 
 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról: a képviselő-testület javaslatot tett dohánytermék kiskereskedelmi jogosultságra a 
községben, a javaslatot megküldtük a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-nek. Az 
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önkormányzat nem élt a Pannon-Víz Zrt. által felajánlott törzsrészvény-elővásárlási jogával, a döntésről a 
Zrt-t értesítettük. Elfogadta a testület a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását, az erről szóló határozatot megküldtük a Társulás részére. Benyújtásra került a vis maior 
támogatási igény az Államkincstár és a Megyei Kormányhivatal felé, a pályázatra hiánypótlási felhívás 
érkezett, melynek eleget tett az önkormányzat július 29-én. Az óvodai tárulás megszüntetésével módosult 
az óvoda alapító okirata, melyet megküldtünk az államkincstár részére. A képviselő-testület nem kívánt 
létrehozni települési értéktárat, erről a Megyei Közgyűlést tájékoztattuk. Elfogadásra került az Arrabona 
EGTC Alapszabályának módosítása, amely aláírásra került a polgármester által. Megalkotta a képviselő-
testület az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmalkotási célra történő igénybevételéről szóló 
rendeletet, mely megküldésre került a megyei Kormányhivatal felé, és publikálásra került a Nemzeti 
Jogszabálytár honlapján. A helyettes jegyző gondoskodott az önkormányzati rendeletek megküldésének 
felülvizsgálatáról, a hiányosságok javításra kerültek, melyről a kormányhivatal tájékoztatást kapott. A 
törvényességi eljárást a kormányhivatal megszüntette. 
Kamocsai Sándor polgármester kéri, hogy a képviselők a beszámolót fogadják el. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az előterjesztés szerinti határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület 
elé. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
118/2013.(IX.16.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 73,74,75/2013.(VI.20.),87/2013.(VI.26.), 
93,94,95/2013.(VII.11.),104/2013.(VIII.08.) határozatai végrehajtásáról szóló szóbeli beszámolót 

tudomásul veszi, és elfogadja. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 
2.) Beszámoló a körzeti megbízott rendőr 2012. évi munkájáról 

Előadó: Nérer Miklós r. törzszászlós körzeti megbízott 
 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti Horváth Zoltánt r. alezredest a győri rendőrkapitányságról. 
Elmondja, hogy ismételten napirendre tűzte az önkormányzat a körzeti megbízott rendőr beszámolóját, 
mivel arra májusban Nérer Miklós szolgálati elfoglaltsága miatt nem kerülhetett sor. Az írásos tájékoztatót 
mindenki megkapta, kéri, hogy a képviselők tegyék meg észrevételeiket, kérdéseiket. 
Nérer Miklós körzeti megbízott elmondja, hogy nem kívánja kiegészíteni a szöveges beszámolót, 
egyben tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy rövidesen elköltözik a kisbajcsi szolgálati lakásból, a 
szolgálatot viszont továbbra is ő teljesíti a községekben kollégájával együtt, ahogy eddig is tette. 
Kamocsai Sándor polgármester szeretné megtudni, hogy a tiltott helyen való fürdéssel kapcsolatosan 
hány feljelentés született. 
Nérer Miklós körzeti megbízott elmondja, hogy a környéken inkább a Nagy-Dunára vonatkozó 
feljelentés volt a jellemző. 
Horváth Zoltán r. alezredes elmondja, hogy amennyiben tilos a fürdés a kavicsbánya-tavon, azt jól 
láthatóan fel is kell tüntetni, ki kell táblázni. 
Kamocsai Sándor polgármester előadja, hogy igen, tilos a fürdés, ennek ellenére sokan fürödtek benne 
ezen a nyáron is, ez azonban nem kellőképpen volt ellenőrizve. 
Horváth Zoltán r. alezredes közli, hogy ki kell deríteni, ki a tó tulajdonosa, és kihelyezzük a tiltó táblát. 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy közigazgatásilag biztos, hogy Vámosszabadihoz 
tartozik. Kéréssel fordul a rendőrség munkatársaihoz azzal kapcsolatban, hogy az iskola előtt kerüljön 
kihelyezésre egy fekvőrendőr, továbbá gyakrabban kellene ellenőrizni, szükség esetén bírságolni az 
iskolánál a tilosban parkolókat, mivel a polgárőröket nem veszik eléggé komolyan. 
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Horváth Zoltán r. alezredes ígéretet tesz arra, hogy intézkednek annak érdekében, hogy a 
buszmegállóban ne álljanak meg gépjárművekkel. 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a közterületeket az önkormányzat igyekszik rendben 
tartani, sajnos azonban sokan semmibe veszik a munkánkat, és gyakran előfordul, hogy a motorosok a 
játszótéren megjelennek, és tönkre teszik azt. Kéri, hogy a rendőrség erre is fordítson nagyobb figyelmet.  
Nérer Miklós körzeti megbízott szerint, ha egy rendőrautó megjelenik, azonnal eltűnnek a területről 
ezek a fiatalok. 
Horváth Zoltán r. alezredes kérdezi, hogy mikor jellemző a motorosok jelenléte a játszótéren. 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy jellemző nap nincsen, de vannak gyülekező helyek. 
Horváth Zoltán r. alezredes elmondja, hogy a probléma megoldására hamarosan sor kerül. 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatást kér arról, hogy a polgárőrség milyen jogosítvánnyal 
rendelkezik, milyen intézkedést tehet? 
Nérer Miklós körzeti megbízott elmondja, hogy a polgárőrség nem igazoltathat, forgalmat esetlegesen 
irányíthat.  
Horváth Zoltán r. alezredes előadja, hogy a polgárőrség rendelkezik egy szabályzattal, amely alapján ő 
nem igazoltathat, azonban, ha bűncselekményt észlel, akkor visszatarthatja az elkövetőt addig, amíg az 
illetékes hatóság kiérkezik. Segítőként a rendőr mellett közreműködhet, de ő saját maga nem igazoltathat. 
Kamocsai Sándor polgármester megköszöni a rendőrkapitányság munkatársainak a részvételt és a 
tájékoztatást, majd az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nérer Miklós rendőr törzszászlós körzeti megbízott 
beszámolóját a települések közbiztonságának és közlekedési helyzetének értékeléséről, valamint 2012. évi 
rendőri tevékenységéről tudomásul veszi, és elfogadja. 
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: 
 

119/2013.(IX.16.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nérer Miklós rendőr törzszászlós körzeti megbízott 
beszámolóját a települések közbiztonságának és közlekedési helyzetének értékeléséről, valamint 2012. évi 

rendőri tevékenységéről tudomásul veszi, és elfogadja. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

3.) Döntés az önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjáról  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy mindenki megkapta az írásos előterjesztést és a 
programot, amelyet a családgondozó készített el, őt bízták meg az önkormányzatok esélyegyenlőségi 
referensként azzal, hogy vegyen részt az előírt képzésen, és dolgozza ki a programokat. Megjegyzi, hogy a 
község történetét aktualizálni szükséges, hiszen pl. Kossuth Mgtsz helyett már Bácsai Agrár Zrt. kell 
szerepeltetni. Véleménye szerint jól kidolgozott programról van szó, azonban arra nem kapott belőle 
választ, hogy azokkal szemben, akik nem működnek együtt velünk ebben, milyen lehetőségei vannak az 
önkormányzatnak? Miért nem lehet munkára kényszeríteni azokat, akik rendszeresen az önkormányzathoz 
fordulnak segélyért, és önhibájukból kerültek hátrányos helyzetbe? 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző szerint a segélyek jogosultsági feltételeit a jogszabályi előírások 
keretei között az önkormányzat helyi rendeletében lehetséges szigorúbban szabályozni, azonban munkára 
nem „kényszeríthető” senki.  
Weisz Orsolya családgondozó elmondja, hogy egy kötelezően előírt programról van szó, amivel 
rendelkeznie kell az önkormányzatnak ahhoz, hogy a jövőben hazai vagy uniós pályázati támogatásból 
részesüljön. Amennyiben jóváhagyja a testület, fel kell tenni a hivatalos honlapra. Ezt a programot 
kétévente felül kell vizsgálni, és a változásokat át kell vezetni. Az észlelt pontatlanságok a településtörténeti 
szakaszban javításra kerülnek. 
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Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját 
(melynek része az intézkedési terv) az előterjesztés szerint megismerte, és a szóbeli kiegészítésekkel együtt 
jóváhagyja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, 
továbbá felhatalmazza az Esélyegyenlőségi Program aláírására. 
Határidő: folyamatos 
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: 

 
120/2013.(IX.16.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját 
(melynek része az intézkedési terv) az előterjesztés szerint megismerte, és a szóbeli kiegészítésekkel együtt 

jóváhagyja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, 
továbbá felhatalmazza az Esélyegyenlőségi Program aláírására. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

4.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a testületi tagok megkapták az írásos anyagot, hogy van-
e ezzel kapcsolatosan kérdés. 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző elmondja, hogy az eredeti előirányzat a szerkezet átalakítási tartalék, 
és a települések általános támogatása címén kapott összegekkel, valamint a bérkompenzációval módosult. 
A szerkezet átalakítási tartalék és a települések általános támogatása esetében szabadon felhasználható 
támogatásokról van szó, ezek nem célhoz kötött központi költségvetési támogatások.  
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet terjeszti a képviselő-testület 
elé. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi rendeletet 
alkotta: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2013.(IX.17.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
(A rendelet külön íven kerül kiadásra) 

 
 

5.) Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2013. I. félévi eredményeiről  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy elkészült az önkormányzat részletes féléves 
beszámolója, a testületi tagok megkapták az írásos anyagot. Felhívja a figyelmet arra, hogy, tekintettel a 
pénzügyi helyzetre, a képviselő-testület az utolsó hónapokban többletfeladatokat nem vállalhat fel, 
kizárólag a minimális működtetésre tudunk pénzt fordítani. A beszámolót vitára bocsátja. 
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Győri Csaba képviselő megkérdezi, hogy mi a helyzet a Kismező utca hozzájárulásainak befizetésével? 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy lassacskán folyik be a pénz, azonban van egy-két olyan 
tulajdonos, aki nem hajlandó hozzájárulni a felújításhoz. 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásának 
eredményéről szóló beszámolót 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: 

 
121/2013.(IX.16.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásának 
eredményeiről szóló beszámolót az előterjesztés szerint megismerte, és jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
 

6.) Döntés pályázat benyújtásáról működésképtelen önkormányzatok támogatása 
tárgyában 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az önhiki helyett lehetőség nyílik pályázatot benyújtani, 
melyben a működésképtelenséget kell alátámasztani. Azonban azt is el kell mondani, hogy az 
önkormányzat iparűzési adó alapja nem csökkent az előző évhez képest, így az egyéb kategóriában 
pályázhat csak az önkormányzat. Sajnos azt is látni kell, hogy lassan folynak be az adók, annak ellenére, 
hogy a hátralékok behajtásával kapcsolatosan én is felvettem a kapcsolatot az érintettekkel.  
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző felhívja a képviselő-testület figyelmét arra, hogy a gépjárműadó 
hátralék miatt a központi költségvetésnek a településtől elvárt bevétele nem fog teljesülni, így kérdéses, 
hogy a különbözetet miként fogják rendezni. Elmondja, hogy a felszólító levelekre legtöbbször reagálás 
sem érkezik, sokan semmiféle fizetési hajlandóságot nem mutatnak, ezekben az esetekben meg kell 
indítani a végrehajtási eljárást. 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester: Mindenképpen nyújtsuk be a pályázatot. 
Győri Csaba képviselő: Szerintem is adjuk be a pályázatot. 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi 
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 
39/2013. (VII. 31.) BM. rendelet 2.§- ában foglaltak alapján, működőképességét szolgáló támogatási igényt 
nyújt be. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásáról intézkedjen. 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

122/2013. (IX.16.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi 
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 

39/2013. (VII. 31.) BM. rendelet 2.§- ában foglaltak alapján, működőképességét szolgáló támogatási igényt 
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nyújt be. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásáról intézkedjen. 

Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

7.) Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító 
Okiratának módosítása  

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester felkéri a helyettes jegyzőt, hogy ismertesse a módosítás lényegét. 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző elmondja, hogy a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a júliusi ülést követően ismét megtárgyalta, és elfogadta az 
Alapító Okirat módosításával kapcsolatos előterjesztést. A módosításra alapvetően azért volt szükség, 
hogy az okirat megfeleljen az új önkormányzati törvény előírásainak. Ezen felül a 7. pont utolsó mondata 
vitatott volt, az elfogadott módosítás értelmében „A pénzforgalmi szolgáltató részére a hozzájárulás 
megadása csak a határozattal kötelezett tagnak kötelezettsége.” Tehát nem mindenki kötelezett a 
felhatalmazó nyilatkozat aláírására, csak akire tekintettel a Társulási Tanács ilyen irányú határozatot hoz. 
Amennyiben viszont ilyen eset fordul elő, a Társulás jogosult az önkormányzat számláját inkasszálni. 
 
Győri Csaba képviselő: Szerintem ez nem nagyon fog működni, mert aki addig nem fizetett, nem fog 
hozzájárulni az inkasszóhoz sem.  
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző: Az új önkormányzati törvény társulásokra vonatkozó fejezete 
rögzíti, hogy a társulás alapító okiratában rendelkezni kell a fizetési kötelezettségét nem teljesítő tagokkal 
szembeni eljárás rendjéről is. Ha az alapító okirat módosítást elfogadja a képviselő testület, akkor a 
polgármestert feljogosítja a felhatalmazó nyilatkozat aláírására, de ez csak akkor kerül benyújtásra, 
amennyiben hátraléka van az önkormányzatnak, és vele kapcsolatban a Tanács ilyen irányú döntést hozott. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az előterjesztés szerinti határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület 
elé. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
123/2013.(IX.16.) határozat 

1. Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.  

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 

2. Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításának elfogadásáról a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást a 

határozat megküldésével értesítse. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

Határidő: 2013. szeptember 30. 
3. Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az előterjesztésben 

foglalt és átvezetett, módosításokat tartalmazó Alapító Okirat aláírására. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

Határidő: az Alapító Okirat módosításának a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás valamennyi tag önkormányzata általi elfogadását követő 30 nap 

4. Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 
mellékletét képező „Felhatalmazó levél” aláírására azzal, hogy a Társulási Tanács részére ez a 

dokumentum akkor kerül majd megküldésre, amikor a Társulási Tanács az Önkormányzat fizetési 
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kötelezettségének elmulasztása miatt az Önkormányzat pénzforgalmi szolgáltatóhoz beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó határozatát az Önkormányzat részére megküldte. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
Határidő: a Társulási Tanács beszedési megbízás benyújtására vonatkozó határozatának az Önkormányzat 

általi kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül. 
 
 
 

8.) Egyéb, döntést igénylő ügyek 
 

A) Döntés BURSA Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző elmondja, hogy az előző évekhez hasonlóan idén is lehetőség nyílik 
csatlakozni az ösztöndíjpályázathoz. Az önkormányzat a megyei önkormányzattal együtt ítélhet meg 
támogatást a pályázóknak, illetve az intézmény is támogathatja a főiskolásokat, egyetemistákat. Sajnos az 
intézmények és a megyei önkormányzat által nyújtott támogatás egyre inkább elmarad. Ismerteti a pályázati 
felhívás tartalmát. A pályáztatási rendszer hasonló a tavalyihoz, ebben az évben is az önkormányzat 
csatlakozása egyben az EPER-Bursa informatikai rendszerhez történő csatlakozást is jelenti. A pályázók a 
rendszerben maguk rögzítik adataikat. Az önkormányzat nyilatkozat megtételével október 11-ig 
csatlakozhat a programhoz, majd október 14-ig ki kell írnia a pályázatot. Az "A" típusú pályázatra azok az 
önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók 
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2013 
szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas 
hallgatói jogviszonya 2014 őszén már nem áll fenn, úgy a 2014/2015. tanév első félévére eső ösztöndíj már 
nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói 
jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának 
feltétele, hogy a 2013/2014. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási 
intézménybe. A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű (a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú 
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók 
jelentkezhetnek, akik a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali 
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben 
vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak 
azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2014-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és 
tanulmányaikat a 2014/2015. tanévben ténylegesen megkezdik. A pályázatot papíralapon, a lakóhely 
szerint illetékes települési önkormányzat hivatalánál kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az 
önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2013. november 15. Az ösztöndíj időtartama: "A" 
típusú pályázat esetében 10 hónap, azaz a 2013/2014. tanév második féléve és a 2014/2015. tanév első 
féléve; "B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz a 2014/2015. tanév, a 2015/2016. tanév és a 2016/2017. 
tanév. A pályázat kötelező mellékletei: "A" típusú pályázat esetén a felsőoktatási intézmény által kitöltött 
eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2013/2014. tanév első félévéről, illetve valamennyi pályázatnál 
igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. A szociális 
rászorultság igazolására további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozhat meg.  
 
A képviselő-testület további mellékleteket nem kíván előírni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
1. Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és 
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához. 
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi 
pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 



 9 

pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása 
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott 
döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa 
rendszerben rögzíti. 
4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a 
pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek 
nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 
Határidő: csatlakozási nyilatkozat megküldésére: 2013. október 11., pályázat kiírására: 2013. október 14., 
pályázatok benyújtására: 2013. november 15.,  pályázatok elbírálására: 2013. december 14. 
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: 

 
124/2013.(IX.16.) határozat 

1. Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és 
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 

hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához. 

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi 
pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 

pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása 
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott 

döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa 
rendszerben rögzíti. 

4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a 
pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek 

nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 
Határidő: csatlakozási nyilatkozat megküldésére: 2013. október 11., pályázat kiírására: 2013. október 14., 

pályázatok benyújtására: 2013. november 15.,  pályázatok elbírálására: 2013. december 14. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

B) Kisbajcsi ravatalozó ingatlan-nyilvántartási helyzetének rendezése 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a kisbajcsi ravatalozó helyzetét rendezni szükséges 
ahhoz, hogy 2014. évben állami normatívát tudjon igényelni az önkormányzat temető fenntartási feladatok 
ellátására, mivel a rendezetlen ingatlanjogi helyzet miatt ebben az évben mintegy 100ezer forinttól esett el 
az önkormányzat. A ravatalozó a Kisbajcs 66 hrsz-ú ingatlanon fekszik, mely az önkormányzat 
tulajdonában áll, azonban ez a terület magában foglalja az emlékparkot is, tehát mindenképpen 
ingatlanmegosztást kell kezdeményezni, le kell választani az emlékparkot, amely a jelenlegi temetőkerítésig 
tartana. Ezen kívül a terület jelenlegi minősítése ravatalozó és udvar, amelyet ravatalozó és temetőre kell 
átminősíteni, mert csak így lehetünk jogosultak a központi támogatásra. A másik földterület minősítése 
lehetne emlékpark és közterület. 
 
Áder László képviselő: Ehhez szükség van földmérő által készített helyszínrajzra is. 
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Kamocsai Sándor polgármester: Igen, erre árajánlatot kell kérnünk, majd a dokumentáció elkészülését 
követően el kell indítani a földhivatalnál az eljárást. A földmérő díja az eddigi tapasztalatok alapján kb. 
50ezer forintra várható.  
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző tájékoztatja a testületet, hogy jelenleg a telekalakítás engedélyezési 
eljárás igazgatási szolgáltatási díja ingatlanonként 14.000Ft. Az engedélyezési eljárásban érintett 
ingatlanként telekfelosztás esetén a kialakuló földrészletek számát kell figyelembe venni. Ingatlan-
nyilvántartási bejegyzés díja további 6.600Ft érintett ingatlanonként. A telekalakítási engedély a jogerőre 
emelkedésétől számított egy évig hatályos. Az eljárás megindítását az illetékes járási hivatalnál kell 
kezdeményezni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a tulajdonában álló Kisbajcs 66 
hrsz-ú belterületi ingatlant (ravatalozó és udvar) megosztatja akképpen, hogy az új telekhatár a temető 
kerítésének vonalában kerüljön kijelölésre. Az így kialakuló földrészletek minősítése telekalakítás után: 
ravatalozó és temető, valamint emlékpark és közterület. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a telekalakítási eljárás megindítása érdekében földmérőt 
bízzon meg, továbbá a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
A telekalakítás költségeit a képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

125/2013.(IX.16.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a tulajdonában álló Kisbajcs 66 

hrsz-ú belterületi ingatlant (ravatalozó és udvar) megosztatja akképpen, hogy az új telekhatár a temető 
kerítésének vonalában kerüljön kijelölésre. Az így kialakuló földrészletek minősítése telekalakítás után: 

ravatalozó és temető, valamint emlékpark és közterület. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a telekalakítási eljárás megindítása érdekében földmérőt 

bízzon meg, továbbá a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
A telekalakítás költségeit a képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére biztosítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy további döntést igénylő ügy két szociális segély kérelem, 
melyek zárt ülés keretében kerülnek megtárgyalásra. 
 
Napirendek után: 
 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy 2007-ben az 
önkormányzat kötelezettséget vállalt a megyei levéltár kiadványának támogatására 31.500,-Ft értékben, 
mely a megye valamennyi településének címerét tartalmazza. A kiadvány a közelmúltban elkészült, melyből 
3 példányt kap az önkormányzat. A kiadvány költsége még nem került rendezésre. 
Tájékoztatja továbbá a képviselő-testületet arról, hogy a Megyei Könyvtár értesítése szerint a 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeri normatívából kis értékű tárgyi eszköz vásárlására és rendezvényekre 
egyaránt nettó 100.245,- Ft-ot használhat fel az önkormányzat. Ismeretei a kis értékű tárgyi eszközök 
listáját, melyet segítségképpen küldött meg a könyvtár. Amennyiben nem az ebben meghatározott 
eszközöket és programokat szeretnénk beszerezni, akkor a felhívástól számított 2 héten belül jelezni kell a 
könyvtár felé. A normatíva felhasználásának végső határideje 2013. november 30. 
 
Áder László képviselő szerint a Kapros galuska fesztivál költségeire is felhasználható a normatíva. 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző elmondja, hogy az önkormányzati informatikai rendszerben már 
látható, hogy az önkormányzat vis maior pályázata pozitív elbírálásban részesült, a hivatalos határozat még 
nem érkezett meg. Látható, hogy a védekezési költségek közül nem támogatott a számítástechnikai 
eszközök leszerelése és visszaszerelése. A helyreállítási költségek az elbírálás alapján kerültek 
megállapításra. A minisztérium által megállapított bruttó költségek 90 %-a kerül kifizetésre, így a megítélt 
támogatás összesen: 5,5…Ft. Felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy a költségeket meg kell előlegeznie 
az önkormányzatnak. Az igénybevett támogatás felhasználásáról várhatóan egy éven belül kell elszámolni.  
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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 


