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Készült: Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 7-én (szerdán) 17,00 órai 
kezdettel tartott ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak: 
Kamocsai Sándor polgármester 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester 
Győri Csaba, Áder László, Tolnai Ferencné képviselők 
 
Igazoltan távol van: 
Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 
 
Jelen van továbbá:  
dr. Burányi Bernadett jegyző tanácskozási joggal 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó- jegyzőkönyvvezető  
 
Meghívott: Zalkáné Béres Andrea könyvtáros a 3. napirend vonatkozásában 
   
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert a képviselő-testület 5 tagja közül 4 fő jelen van.  
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a napirendet a meghívóban foglaltak szerint. Elmondja, hogy a 
vis maior pályázatra nem érkeztek be az ajánlatok, ezért ezt nem tudja tárgyalni a testület. Zárt ülésen 
szociális kérelem elbírálására is sor kell, hogy kerüljön. Kéri, hogy a 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: 

 
59/2014.(V. 7. ) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. május 7-ei képviselő-testületi ülés napirendi 
pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 
1. Tájékoztató két ülés között történtekről 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
3. Egyéb, döntést igénylő ügyek 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
a) Döntés napelemes pályázat előkészítéséről 

b) Döntés 2014. évre meghirdetett „Mindenki Ebédel” programban való részvételről 
c) 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása 
d) Éves belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

e) Tájékoztató a kisbajcsi és szőgyei temető ellenőrzéséről 
f) Tájékoztató 2014. évi könyvtárellátási normatíva felhasználásáról 

g) Tájékoztató közfoglalkoztatási pályázatról 

4.) Szociális kérelem elbírálása – Zárt ülés 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
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1.) Tájékoztató két ülés között történtekről 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester a Gyermekjóléti Szolgálatnál a helyettesítő kolléganő 2014. május 12-én 
elmegy, mivel máshol kapott állást. A családgondozó viszont csak június elején jönne vissza. Felvette a 
kapcsolatot a vámosszbadi polgármesterrel, mivel a helyettesítésről megállapodás van érvényben a 
községek között. Az átmeneti időszakban (3 hét) a vámosszabadi gyermek jólétis fog helyettesíteni. 
 
Kérdés nem volt.  
 
 
Kamocsai Sándor polgármester összefoglalja az elhangzottakat, majd az alábbi határozati javaslatot terjeszti 
be a képviselő-testület elé elfogadás céljából: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. május 7-ei képviselő-testületi ülésen elhangzott polgármesteri 
beszámolót a két ülés közötti fontosabb eseményekről a szóbeli előterjesztés szerint elfogadja és tudomásul veszi.  
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: 

 
60/2014.(V.7.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. május 7-ei képviselő-testületi ülésen 
elhangzott polgármesteri beszámolót a két ülés közötti fontosabb eseményekről a szóbeli előterjesztés 

szerint elfogadja és tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal 

Felelős:Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

 
2.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
Kamocsai Sándor polgármester Nefelejcs Napközi otthonos Óvoda zárszámadása írásos anyagot 

mindenki megkapta, ezzel kapcsolatosan van e kérdése a testületi tagoknak. 

 

Áder László képviselő az óvoda kihasználtsága hogyan alakul? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy az étkező gyermekek által igénybe vett étkezési 
napok figyelembe vételével jött ki, 85-87 %.  
 
Áder László képviselő miből származik a 10 ezer forintos bérleti díj? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó a baba mama klub fizetett be terembérletet. 
 
Áder László képviselő miből jelenik meg a mérlegben a saját tőke -401 ezer forintos összege? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó nincs eszköze, tehát nem az értékcsökkenésből fakad. A szállítói 
számlákból adódik. 
 
Áder László képviselő kérdezi, hogy a telekadó kivetéséről értesültek-e az érintettek? 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy nem került még kiküldésre az értesítés, június hónap 
elejéig meg fog történni. 
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Áder László képviselő kérdezi, hogy a talajterhelési díjból van-e hátraléka a tulajdonosoknak? 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy Kisbajcs községben jelenleg nincs kintlévőség a 
talajterhelési díjból, mert ha a tulajdonos rákötött a közcsatornára nincs fizetési kötelezettsége. Az 
előterjesztésben a szövegrész Vének községre helytálló. 
 
Kamocsai Sándor polgármester tudomása szerint Kisbajcson egy ingatlan esetében nem valósítható meg 
műszakilag a rákötés. A tulajdonos nem fizet talajterhelési díjat. 
 
Áder László képviselő kérdezi, hogy az előterjesztésben szerepel egy összesítő tábla, azt nem teljesen 
érti, szerinte nem teljes a táblázat. 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó a táblázatban az önkormányzat és valamennyi intézménye 
felsorolásra került. Külön kimutatásra került az iskola, ahol nincs 2013. évi adat már. Az óvoda, a közös 
hivatal, illetve az önkormányzat kiadásai és főelőirányzatai csoportokban szerepel a táblázatban. Maradt ki 
sor, ezért nem volt teljesen érhető a táblázat. 
 
Áder László képviselő az ipari terület után érdeklődőknek ment-e ki levél, hogy ha megvenné, akkor 
hajlandó lenne-e esetlegesen a közművesítéshez hozzájárulni? 
 
Kamocsai Sándor polgármester jelenleg is vannak érdeklők. Levél nem ment ki az érdeklődőkhöz. A 
jelenlegi érdeklődő hajlandó előleget is letenni. 
 
Áder László képviselő ezt kellene megerősíteni, és abból a közművesítést el lehetne kezdeni. A másik 
önkormányzatok hozzá nem akarnak járulni a közművesítéshez, csak akkor hajlandók fizetni, ha a 
területek hamarosan értékesítésre kerülnének. Vagy esetleg csak az értékesítési árból hajlandók a 
közművesítésre pénzt adni. Ha tényleg bevételeket szeretnének, akkor a leendő befektetők irányába kell 
elmenni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti szavazásra a képviselő-testület 
elé:  
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nefelejcs Napközi otthonos Óvoda 2013. évi gazdálkodásáról a 
beszámolót (zárszámadás) az előterjesztés szerint megismerte 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: 

 
61/2014.(V.7.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nefelejcs Napközi otthonos Óvoda 2013. évi 
gazdálkodásáról a beszámolót (zárszámadás) az előterjesztés szerint megismerte és elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester kérdezi a képviselő testületet, hogy az előterjesztett rendelet tervezetet 
elfogadja-e? 
 
További kérdés, hozzászólás nem volt a képviselő-testület részéről. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
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Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 
( A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 
 

3.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 

a) Döntés napelemes pályázat előkészítéséről 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy két árajánlat érkezett be az árajánlatok hasonlóak, az 
orvosi rendelőre csak az egyik árajánlatot tevő tett árajánlatot. Czeglédi Zoltán árajánlatában azért nem 
adott az orvosi rendelőre ajánlatot, mivel az szolgálati lakásnak minősül és azt a pályázat kizárja. A két 
árajánlat összehasonlítására nem került sor, mivel a másodikat a mai nap kapták kézhez. 
 
Áder László képviselő az árajánlatokat nem igazán lehet összehasonlítani, mivel a felhelyezett napelemek 
darabszáma nem elegendő az összehasonlításhoz. 
 
Kamocsai Sándor polgármester nem ért ehhez, esetlegesen a kilowatt órák alapján lehetne 
összehasonlítani. 
 
Áder László képviselő elmondja, hogy szerinte csak egy független szakértővel kellene megnézetni az 
ajánlatokat. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az ajánlatokat megküldték az érintett önkormányzatoknak, mindenki 
nézze át. A közös intézmény esetében az érintett települések még nem jeleztek vissza. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti szavazásra a képviselő-testület 
elé:  
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napelemes pályázat előkészítésére beérkezett két ajánlatot megismerte. 
A döntés meghozatala érdekében a képviselő-testület független szakértő bevonását kéri. A képviselő-testület felkéri Áder 
László képviselőt, hogy a szakértővel a kapcsolatot vegye fel az ajánlatok véleményeztetése érdekében, melyről a soron 
következő képviselő –testületi ülésen adjon tájékoztatást.   
Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés 
Felelős: Áder László képviselő 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
62/2014.(V.7.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napelemes pályázat előkészítésére beérkezett két 
ajánlatot megismerte. A döntés meghozatala érdekében a képviselő-testület független szakértő bevonását 

kéri. A képviselő-testület felkéri Áder László képviselőt, hogy a szakértővel a kapcsolatot vegye fel az 
ajánlatok véleményeztetése érdekében, melyről a soron következő képviselő –testületi ülésen adjon 

tájékoztatást. 
Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés 

Felelős: Áder László képviselő 
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b) Döntés 2014. évre meghirdetett „Mindenki Ebédel” programban való részvételről 

 
Kamocsai Sándor polgármester ismételten megkapták a felhívást, melyet a képviselők is 
megismerhettek. Megkérdezésre kerültek az intézmények vezetői. Ismerteti a neveket, hogy az 
intézményvezetők kiket javasoltak. 
 
Áder László képviselő kevesebb gyermekre lehet-e pályázni? Lesz-e olyan személy, aki a kiosztással majd 
foglalkozik? Hűtőt is kell biztosítani? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az elmúlt időszakban is a gyermekjóléti szolgálat 
munkatársa végezte el a kiosztást. Azonnal kiosztásra került az ebéd, nem kellett hűtőben tárolni. 30-nál 
kevesebb gyermekre is lehet pályázni. 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó az intézményvezetők által javasolt létszámot ki kellene egészíteni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti szavazásra a képviselő-testület 
elé:  
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évre meghirdetett „Mindenki Ebédel” programra benyújtja 
pályázatát. A képviselő-testület a program keretében 16 gyermek étkeztetését kívánja megoldani. A képviselő-testület felkéri 
polgármesterét a pályázat benyújtására, valamint arra, hogy nyertes pályázat esetén az étkeztetés helyi lebonyolításának 
megszervezéséről gondoskodjék. 
Határidő: 2014.05.15. 
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: 
 

63/2014. (V.7.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évre meghirdetett „Mindenki Ebédel” 

programra benyújtja pályázatát. A képviselő-testület a program keretében 16 gyermek étkeztetését kívánja 
megoldani. A képviselő-testület felkéri polgármesterét a pályázat benyújtására, valamint arra, hogy nyertes 

pályázat esetén az étkeztetés helyi lebonyolításának megszervezéséről gondoskodjék. 
Határidő: 2014.05.15. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 
c) 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása 

 
dr. Burányi Bernadett jegyző ebben az évben eredeti előirányzatként betervezett összegek nem érik el a 
közbeszerzési határt, nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, de akkor is el kell fogadni a tervet 
amennyiben nullás. Ha szükséges évközben módosítható a terv. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti szavazásra a képviselő-testület 
elé:  
Kisbajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évre irányadó közbeszerzési tervet nemleges 
adattartalommal elfogadja és jóváhagyja, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy amennyiben évközben a közbeszerzési törvény 
hatálya alá tartozó beruházást tervez az önkormányzat, akkor a Közbeszerzési terv módosítását terjessze a testület elé 
jóváhagyásra. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 4fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta:  

64/2014. (V.7.) határozat 
Kisbajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évre irányadó közbeszerzési tervet nemleges 

adattartalommal elfogadja és jóváhagyja, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy amennyiben évközben a 
közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beruházást tervez az önkormányzat, akkor a Közbeszerzési terv 

módosítását terjessze a testület elé jóváhagyásra. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 
 
d) Éves belső ellenőrzési jelentés elfogadása  
 

dr. Burányi Bernadett jegyző kérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés? 
 
Áder László képviselő az ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvet teljes terjedelmében megkapták? 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző a konkrét ellenőrzési jelentést korábban teljes terjedelmében megkapta a 
képviselő-testület. A mostani előterjesztés csak egy részben érinti a konkrét ellenőrzést, ez egy összefoglaló 
a 2013. évről. 
 
Áder László képviselő kéri, hogy az ellenőröket részletesebb illetve érthetőbb jelentésre késztessék. 
Kérdezi továbbá, hogy segítettek-e abban, hogy miért elavultak a szabályzatok. Megmondták konkrétan 
mit kell benne módosítani?  
 
dr. Burányi Bernadett jegyző igen leírták, illetve bizonyos szabályzatok esetében kiegészítést kért, amit a 
jelentésbe bele is foglaltak. 

 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti szavazásra a képviselő-testület 
elé:  
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési beszámolóját az 
előterjesztés szerint megismerte és elfogadja. A képviselő-testület kéri a belső ellenőrzéssel megbízott külső szakértőt, hogy az 
összefoglaló ellenőrzési jelentésében részletesebben térjen ki a vizsgált témakörökben feltárt hiányosságokra, valamint, hogy az 
ellenőrzési jelentést közérthetőbben fogalmazza meg. 
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: 

 
65/2014.(V.7.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési 
beszámolóját az előterjesztés szerint megismerte és elfogadja. A képviselő-testület kéri a belső 

ellenőrzéssel megbízott külső szakértőt, hogy az összefoglaló ellenőrzési jelentésében részletesebben térjen 
ki a vizsgált témakörökben feltárt hiányosságokra, valamint, hogy az ellenőrzési jelentést közérthetőbben 

fogalmazza meg. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
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e) Tájékoztató a kisbajcsi és szőgyei temetőellenőrzésről 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy voltak az év elején ellenőrizni. Mindegyik temetőt 
vizsgálták. Szőgyén kifogásolták az illemhely hiányát. A szőgyei temető nincs még nincs lezárva, mivel 
akkor exhumálni kellene minden sírt, de az önkormányzat nem tudta akkor sem felvállalni a költségeket és 
ma sem. A szőgyei temetőben előírt hiányosságokat nem lehet teljesíteni, mivel esetlegesen minden évben 
elviszi a víz. Továbbá a temető vízbázison van. Emiatt nem lehet oda illemhelyet létesíteni. Az akkori 
közigzagtási hivatal vezetőjével született egy szóbeli megállapodás, hogy temetkezni nem lehet a szőgyei 
temetőbe, csak közeli hozzátartozók halála esetén.  A kisbajcsi temetőben is kifogásoltak jó néhány dolgot, 
nem került kijelölésre külön sírhelytábla a mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, 
csonkolt testrész, emberi szerv, szervamaradvány eltemetésére. 
 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester úgy tudta, hogy az magzat, illetve testrészeket a kórház 
nem adja ki. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző a kormányhivatalt tájékoztatni kell, hogy az előírásaik egy része a szőgyei 
temetőben nem valósítható meg, mivel 1 év múlva ismételten jönnek ellenőrizni. 

 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti szavazásra a képviselő-testület 
elé:  
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal 
által a kisbajcsi és a szőgyei temetőben végzett ellenőrzésről szóló összefoglalót megismerte. A képviselő-testület felkéri 
polgármesterét, hogy az ellenőrzést végző szervet tájékoztassa, hogy a szőgyei temetőben kifogásolt hiányosság, az illemhely 
létesítése nem valósítható meg az árvízveszély, illetve a vízbázis védelem miatt. 
Az adminisztratív hiányosságok pótlásáról a jegyző a hivatal közreműködésével gondoskodni köteles. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
66/2014.(V.7.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatal által a kisbajcsi és a szőgyei temetőben végzett ellenőrzésről szóló összefoglalót 

megismerte. A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy az ellenőrzést végző szervet tájékoztassa, 
hogy a szőgyei temetőben kifogásolt hiányosság, az illemhely létesítése nem valósítható meg az 

árvízveszély, illetve a vízbázis védelem miatt. 
Az adminisztratív hiányosságok pótlásáról a jegyző a hivatal közreműködésével gondoskodni köteles. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

 
 

Zalkáné Béres Andrea könyvtáros megérkezik az ülésre. 
 

f) Tájékoztató a 2014. évi könyvtárellátási normatíva felhasználásáról 
 

Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a feltételekről a képviselőket a megyei könyvtár tájékoztató 
levél alapján.  
 
Zalkáné Béres Andrea könyvtáros tavalyi évben a felnőttekre gondoltak, most ebben az évben igazából 
a gyerekekre kell gondolni, óvodásokat és a kis iskolásokra szeretné elkölteni a pénzt. Az író olvasó 
találkozót pedig a könyvtárba kellene megszervezni. 
 
Áder László képviselő hány programot kell kiválasztani? 
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Kamocsai Sándor polgármester minimum 4 előadást kell rendezni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester a 3 éves korú gyermekekre is kellene gondolni. Töreki Zsuzsa előadása 
is jó lenne a piciknek. 
 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester olyan előadást kellene megszervezni, amire több 
érdeklődés mutatkozna. 
 
Zalkáné Béres Andrea könyvtáros szerinte a Barangoló, verses játszóházat kell meghívni. 
 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester egy operettet nem lehet meghívni, amit a nyugdíjas 
nappal egybe lehetne kötni? 
 
Kamocsai Sándor polgármester a nyugdíjas napon a harmonikás együttes lesz, mivel az elmúlt évben is 
nagy tetszést aratott. A felnőtteknek még a falunapra Mohácsi Attila „retró” előadását javasolja. A 
gyerekeknek pedig korongozást. Esetlegesen a kapros galuskára is lehetne valakit hívni. 
 
Zalkáné Béres Andrea könyvtáros a Cserefa népzenei együttest is meg lehetne hívni, ők táncházat is 
tudnak szervezni. 
 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester a tavaszi fesztivál végére őket be lehetne szervezni. 
 
Zalkáné Béres Andrea könyvtáros tárgyi eszközök közül egy televíziót kellene beszerezni, illetve videó 
felvevőt is jó lenne beszerezni. 
 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester melyiket lehet jobban kihasználni? A tv-nek jobb 
kihasználása lenne. 
 
Zalkáné Béres Andrea könyvtáros a tévét valóban jobban ki lehet használni. 
 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester lehetne még a gyerekeknek gyöngyfűzést is szervezni. 
 
Zalkáné Béres Andrea könyvtáros a programokat a könyvtárban szeretné megszervezni, mivel ezt a 
pénzt a könyvtár kapja. 
 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester több rendezvényt válasszanak ki, nem csak a 
könyvtárba, hanem az IKSZT-be is kerüljön. Az IKSZT is népszerűsíteni kell a lakosság körében. 
 
Áder László képviselő az eszköz beszerzés esetében a tévét kellene megpróbálni és a javasolt előadások 
meghívását is támogatja. 
 
Kamocsai Sándor polgármester a programok esetében sorrend felállítása szükséges, és arról tájékoztatni 
kell a megyei könyvtárat. 
 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti szavazásra a képviselő-testület 
elé:  
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győr-Moson-Sopron Megyei Könyvtár által küldött 2014. évi 
könyvtárellátási normatíva felhasználásáról szóló tájékoztatót megismerte. 
A képviselő-testület az alábbi programok meghívása mellett döntött(sorrend egyben fontossági sorrendet is jelent): 
Barangoló együttes 
Akkordeon harmonika zenekar 
Mohácsi Attila 
Cserefa együttes 
Káldi Károly fazekas 
Kerekítő-Töreky Zsuzsa 
Sipos Zsuzsa gyöngyfűzés 
A képviselő-testület tárgyi eszköz beszerzés keretében televízió készülék és videó kamera beszerzését támogatja. 
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A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a felmért igényről a megyei könyvtárt értesítse. 
Határidő: 2014. május 10. 
Felelős: dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
67/2014.(V.7.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győr-Moson-Sopron Megyei Könyvtár által 
küldött 2014. évi könyvtárellátási normatíva felhasználásáról szóló tájékoztatót megismerte. 

A képviselő-testület az alábbi programok meghívása mellett döntött: 
Barangoló együttes 

Akkordeon harmonika zenekar 
Mohácsi Attila 

Cserefa együttes 
Káldi Károly fazekas 

Kerekítő-Töreky Zsuzsa 
Sipos Zsuzsa gyöngyfűzés 

A képviselő-testület tárgyi eszköz beszerzés keretében televízió készülék és videó kamera beszerzését 
támogatja. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a felmért igényről a megyei könyvtárt értesítse. 
Határidő: 2014. május 10. 

Felelős: dr. Burányi Bernadett jegyző 
 

Zalkáné Béres Andrea könyvtáros távozik az ülésről. 
 

g) Tájékoztató közfoglalkoztatási pályázatról 
 
Kamocsai Sándor polgármester a pályázat újra benyújtásra került 4 főre. Ebből 2 fő parkgondozó, 1 fő 
házi betegápolóra, illetve 1 fő konyhai kisegítőre. Marad a minimálbérük ( 77.300,- Ft), 8 órás 
foglalkoztatással. Tárgyi eszköz beszerzésre is lehetet ezen belül pályázni, így került bele egy benzines 
fűnyíró beszerzésére, munkaruha beszerzése. Egy kerékpár és egy létra beszerzését is jeleztünk. A 
közfoglalkoztatás 4 hónapra szól. A támogatás 85 %-os. 

 
Napirendek után: 

 

Kamocsai Sándor polgármester ellenőrzés kifogásolta, hogy az önkormányzatnak nincs játszótéri 

karbantartási és ellenőrzési terve, ezt el kell készíteni. 

 

Áder László képviselő meg kell kérni a jelenlegi kivitelezőt, hogy erre vonatkozólag is adjon mintát, és az 
alapján készüljön el a terv. A tervben valószínűleg szerepeltetni kell, hogy a csavarokat mikor kell 
ellenőrizni, és azt ki végzi stb. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy miután az építéshatóság megszűnt, nem értesülnek a 

faluban történő építkezésekről. Faluképbe bele nem illő házakat építenek. Szeretné, hogy az engedélyek 

kiadása előtt a hatóság egyeztessen vele. 

 

dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy Nyúl község már elfogadott ilyen jellegű rendeletet, ami az 
építésügyi eljárást megelőző véleményezési eljárás. Településképi bejelentési és településképi véleményezési 
eljárásról szóló rendelet megalkotására van lehetőség annak megfelelően, hogy az bejelentés köteles vagy 
építési engedélyköteles tevékenység. A rendelet szabályozza, milyen esetekben kell benyújtani a kérelmet, a 
dokumentáció mit kell, hogy tartalmazzon. A döntést a polgármester hozza. De az a településüzemeltető 
szakmai véleményén alapul. Nyúl község részmunkaidőben egy szakirányú végzettséggel rendelkező 
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kollégát foglalkoztat. A véleményezési eljárásban a rendelet tartalmazza, hogy milyen általános és részletes 
szempontokat kell vizsgálni a vélemény megadásához. 
 
Áder László képviselő sem az építető sem az építésügyi hatóság nem kötelezhető arra, hogy előzetes 
véleményeztetésre kiküldje a helyi önkormányzatnak. Mindehhez megfelelő embert kell alkalmazni, aki a 
véleményezést is meg tudja fogalmazni, és indokolni. Meg kell kérni a jelenlegi első fokú hatóságot, hogy a 
községre vonatkozó építési kérvényeket más úton jutassák el a hivatalhoz. Ez hatékonyabb lehet, mint a 
rendeletalkotás. 
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor polgármester megköszönte a jelenlévők aktív 
részvételét, és a nyilvános ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
  Kamocsai Sándor    dr. Burányi Bernadett 

 polgármester      jegyző 


