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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én 

(hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén. 

Helye: Kisbajcs, Községháza 

Jelen vannak: Kamocsai Sándor polgármester 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester 
Győri Csaba, Tolnai Ferencné képviselők 

 
Igazoltan távol van: Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester, Áder László képviselő 
Jelen van továbbá: dr. Burányi Bernadett jegyző tanácskozási joggal 
Meghívott: Nincs. 

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. Az 

egyebek közül a c) pontot kéri levenni napirendről, mivel 27-én a képviselő-testület tagjai közül 

többen nem tartózkodnak itthon, ezért a rendezvényt nem tudják lebonyolítani. 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: 

105/2014.(X.15.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. szeptember 15-ei képviselő-testületi 

ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 
1.) Intézményvezetői beszámoló a 2013/2014. óvodai nevelési évről 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

2.) Beszámoló az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának első félévi 
teljesüléséről 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

3.) 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

4.)Közterület elnevezése és házszám megállapítás szabályairól szóló rendelet 

megalkotása 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

5.)Egyéb döntés igénylő ügyek 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

a) Tájékoztató belső ellenőrzési jelentésről 
b) Csatlakozás a Bursa Hungarica 2015. évi pályázati fordulójához 
6.) Zárt ülésen szociális kérelmek elbírálása 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
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1.) Intézményvezetői beszámoló a 2013/2014. óvodai nevelési évről 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

 

Kamocsai Sándor polgármester az előterjesztést a képviselők kézhez kapták. A volt 

óvodavezető jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni.Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kérdés 

van-e? 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

  

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

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisbajcsi Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda vezetője 

2013/2014. nevelési évről tett beszámolóját az előterjesztés szerint megismerte és elfogadta.  

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:  

106/2014. (X.15.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisbajcsi Nefelejcs Napköziotthonos 

Óvoda vezetője 2013/2014. nevelési évről tett beszámolóját az előterjesztés szerint megismerte és 

elfogadta. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

 

2.) Beszámoló az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának első félévi teljesüléséről 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

 

Kamocsai Sándor polgármester az előterjesztést a képviselők kézhez kapták. Kérdezi, hogy 

ezzel kapcsolatban kérdés van-e? 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

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

1. számú határozati javaslat: 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2014. évi 

gazdálkodásának I. félévi teljesüléséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint megismerte és elfogadja. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester  
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2. számú határozati javaslat: 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának I. félévi 

teljesüléséről szóló beszámolót 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:  

107/2014. (X.15.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2014. 

évi gazdálkodásának I. félévi teljesüléséről szóló beszámolót 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:  

108/2014. (X.15.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 

gazdálkodásának I. félévi teljesüléséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint megismerte és 

elfogadja. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

 

3.) 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

 

dr. Burányi Bernadett jegyző ismerteti az eredeti költségvetési bevételt, kiadást, valamint 

költségvetési egyenleget. Ismerteti az előirányzat módosítás okait mind a kiadási , mind a bevételi 

oldalon. Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés. 

Hozzászólás, kérdés nem volt. 

 

Módosító javaslat benyújtására nem került sor. 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4fő 

Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
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Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.10.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra) 

 

 

4.)Közterület elnevezése és házszám megállapítás szabályairól szóló rendelet 

megalkotása 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

 

dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy olyan rendelet megalkotásáról van szó, mellyel 

rendelkezni kell a képviselő-testületnek. A közterület elnevezéséről az ingatlan-nyilvántartási 

hatóságot is értesíteni kell. A házszám megállapítást a jegyző végzi, a Ket. szabályai szerint 

folytatja le az eljárást. Az állampolgároknak hivatalos okmányon át kell vezetni a változást. 

Korábbi tapasztalat alapján ebből sok félreértés volt, mert a személyi igazolványban az 

állampolgárok elfelejtették átvezetetni a változást. Kérdezi, hogy kérdés hozzászólás van-e a 

rendelethez? 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Módosító javaslat benyújtására nem került sor. 

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 

11/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra) 

 

4.)Egyéb döntés igénylő ügyek 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

 

a) Tájékoztatás belső ellenőrzési jelentésről 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy az élelmezési tevékenység felülvizsgálatára került 

sor, mind az óvodában, mind az iskolában. A négyes ülésen csak az iskolára vonatkozó 
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észrevételeket tárgyalták, most a teljes jelentést kapták kézhez a képviselők. A megfogalmazott 

javaslatokat már az érintettekkel közölték és kérték a hiányosság megszüntetését. Kérdezi, hogy 

van-e kérdés, észrevétel? 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elfogadás céljából a képviselő-

testület elé: 

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az élelmezési tevékenység felülvizsgálata tárgyában tett 

belső ellenőrzési jelentést megismerte és tudomásul vette. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a feladatellátás 

javítása érdekében megfogalmazott javaslatok végrehajtása érdekében az élelmezésvezetőket a gazdálkodási előadó 

bevonásával tájékoztassa. 

Határidő: azonnal 

Felelős:dr. Burányi Bernadett jegyző, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó  

 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 

Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 

 

Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 

határozatot hozta:  

109/2014. (IX.15.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az élelmezési tevékenység felülvizsgálata 

tárgyában tett belső ellenőrzési jelentést megismerte és tudomásul vette. A képviselő-testület 

felkéri a jegyzőt, hogy a feladatellátás javítása érdekében megfogalmazott javaslatok végrehajtása 

érdekében az élelmezésvezetőket a gazdálkodási előadó bevonásával tájékoztassa. 

Határidő: azonnal 

Felelős:dr. Burányi Bernadett jegyző, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó 

 

 
b) Csatlakozás a Bursa Hungarica 2015. évi pályázati fordulójához 

 
 

dr. Burányi Bernadett jegyző ismételten meghirdetésre került a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázati fordulója. A csatlakozási nyilatkozatot október 

elsejéig kell visszaküldeni, ami önmagában nem jelent kötelezettségvállalást az önkormányzat 

számára. 

Kamocsai Sándor polgármester javasolja a csatlakozást. 

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

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 

felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015.évi pályázati fordulójához. 

Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati 

fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 
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elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az 

Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2015. 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. 

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: csatlakozás - 2014.10.01., egyébként folyamatos 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 

Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 

 

Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 

határozatot hozta: 

110/2014. (IX. 15.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális 

helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 

létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015.évi pályázati 

fordulójához. 

Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. 

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. 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. 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. 

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: csatlakozás - 2014.10.01., egyébként folyamatos 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
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 


