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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 27-én 
(pénteken) 15.00 órai kezdettel tartott nyílt képviselő-testületi ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
  
Jelen vannak:    Kamocsai Sándor polgármester 

Áder László 
Christmann-né Horváth Klára 
Császárné Kovács Erzsébet külsős alpolgármester 

 
Igazoltan távol van:   Győri Csaba  

Tolnai Ferencné képviselők 
 
 
Jelen vannak továbbá: Dr. Nágel József háziorvos 

   Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató, Győr-Szol Kft. 
Nérer Miklós körzeti megbízott rendőr 
Szabó Sándor referens, Győr-Szol Kft. 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 

   Tolnay Béláné gazdálkodási előadó - jegyzőkönyvvezető 
Weisz Orsolya családgondozó, Gyermekjóléti Szolgáltató 

 
 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket, 
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert az 5 tag közül 3 jelen van. Előterjeszti 
a napirendi javaslatot a meghívóban foglaltak szerint.  
 
A képviselő-testület a napirendi pontokat határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendet 
tárgyalja. 
 

1.) Beszámoló a két ülés között történtekről 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az előző képviselő-testületi ülés óta két 
határozat végrehajtási határideje járt le, így: elfogadásra került a 2011. évi közbeszerzési terv,. az 
ÖNHIKI-s pályázat viszont nem került benyújtásra, mivel az önkormányzat első negyedéves 
pénzügyi helyzete nem engedte, nem tudtunk felmutatni olyan hiányt, amivel be lehetett volna 
nyújtani a támogatási kérelmet. 
Továbbá tájékoztatja a testületet, hogy a csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos munkálatok 
folyamatosan zajlanak a községben, azonban többletmunkák merültek fel a beruházással 
kapcsolatosan. Mivel az esetleges módosításokat mindig be kell jelenteni, a többlet igény 
benyújtásra került, ezt ellenőrizte a Váti május 19-én. A beruházás várható befejezési határideje 
június 30.  
A Győri Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül megvalósuló tanösvény helyszíni bejárása is 
megtörtént május 2-án, ez június hónaptól épülne, azonban azt nem tudjuk, hogy Kisbajcs mikor 
fog sorra kerülni. A községre eső pályázati önrészt, 1.510.965,- Ft-t június 1-ig kell utalnunk a 
Társulás számlájára. A közbeszerzési eljárások lezárultak, a kivitelezésben több cég is rést vesz, 
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köztük a Győr-Szol is, ezért kértem a szolgáltató képviselőit, hogy a tanösvény kialakításával 
kapcsolatosan a szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezésre kerüljön.  
A mozgószínpad és a hozzátartozó tároló teljes egészében elkészült, a kifizetési kérelem 
benyújtásra került, jelenleg hiánypótlás van folyamatban. 
Pályáztunk 1 fő 8 órás, illetve 2 fő 4 órás közmunkás foglalkoztatására a Munkaügyi Központhoz. 
A 8 órás állás betöltésre került. A 4 órás állás esetében 1 fő kerül alkalmazásra június 1. napjától. 
A másik főre még nincs megfelelő ember. Ha testületi tagok tudnak valakit, akkor jelezzék felénk. 
IKSZT pályázat keretében a Községháza építése is megkezdődött. 
Kéri, hogy a képviselők a beszámolót fogadják el. 

 
Ezt követően a képviselő-testület-egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
44 / 2011. (V.27.) határozat 

 Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 39,41/2011. (IV.19.) határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta, és tudomásul vette. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

 
2.) Győr-Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszer pályázati önrészének 

biztosítása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester Az önkormányzat 2003. évben testületi határozatot fogadott el 
arról, hogy ehhez a projekthez a 10 %-os önrészt fogja biztosítani. Ezt meg is erősítettük az 
Alapító Okirat aláírásával. Most a felvállalt önrész és ahhoz kapcsolódó kamat kifizetéséről 
kellene dönteni. Ez 4.071.695,- Ft tőketartozást jelent, valamint az ehhez kapcsolódó kamatokat. 
Az önkormányzat egy összegben ezt nem tudja megoldani, mivel jelenleg új hitel felvételéről nem 
lehet szó. Megszigorítások vannak a hitelek kihelyezésében is. Esetleg az önkormányzat részben 
vagy egészben át is háríthatja a lakosságra. Az Alapító okiraton felüli rész, 4.776.809,- Ft és annak 
kamatai megfizetéséről pedig majd további egyeztetést kell tennünk. Ez utóbbi tekintetében Győr 
városa felajánlotta, hogy a települések tartozásuk mértékében vagyonrész átadásával rendezhetik a 
hitelt.  
Ez év május 31.-ig kell egy állásfoglalást adni a Győr-Szol felé, hogy az önkormányzatunk milyen 
módon kívánja visszafizetni a hitelt törlesztő szolgáltatónak a hitelt, és milyen ütemezésben.  
A Győr-Szol szerint a tőkét az eddig esedékes kamattal együtt 2011. június 30-ig be kellene 
fizetni.  
 
Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató a 10%-on felüli hányadról nem születtek testületi 
döntések a településeken, ez egy jogi kérdés, amit meg lehet vizsgálni, azonban azt látni kell, hogy 
ez időt vesz igénybe, a kamatokat pedig fizetni kell minden hónapban. Ha ennek visszafizetését 
megkérdőjelezik az önkormányzatok, akkor esetleg Győr valamit magár fog belőle vállalni. A 
felvett hitelt szerződéses alapon a Győr-Szol Kft. teljes terjedelmében felhasználta, és úgy 
gondoljuk, hogy ez a követelés az önkormányzatokkal szemben jogos. A kamat és az önrész 
visszafizetését tekintve a szolgáltató tárgyalásokat folytat a bankkal arra vonatkozólag, hogy ez a 
kamatteher csökkenjen. Azonban a pénzintézethez csak úgy tud a szolgáltató menni, ha ismerjük, 
hogy az önkormányzatok mire hajlandók. 
 
Áder László képviselő Nem tudom igazában, hogy hogyan zajlott a projekt levezénylése, ki volt 
akkor a szolgáltató. A megvalósítás folyamata a társult önkormányzatok jóváhagyásával zajlott? 
 
Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató A társulás azért jött létre, hogy a 112 
önkormányzat helyett a társulás végezze el a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat. A 
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társulásnak van egy társulási tanácsa, akik igazán irányították a feladatokat. Miután a tanács 
kimondta, hogy adjuk be a pályázatot, ezek után a dolgozó szervezet ezt meg is tette.  
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző Milyenek az eddigi tapasztalatok, milyen döntéseket 
hoztak ez idáig az önkormányzatok? 
 
Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató elmondja, hogy ahány települési álláspont, szinte 
annyi egyedi döntés született ez idáig. Van, aki a lakosságra hárította, van, aki egy összegben 
visszafizeti, de a tartozás rendezésének lehetséges módja egy új helyi adónem bevezetése is. 
 
Áder László képviselő Szerintem nem jelent semmit, ha esetleg csökken az önkormányzat 
vagyona, jelentősége szerintem nincsen, értékesíteni úgysem tudnánk. A felvett hitel eddig 
felszámított kamata hogyan lett rendezve? 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző A Győr-Szol-tól kapott tájékoztatás szerint a 
szolgáltató 2010. december 31. napjáig áthárította a lakosságra, beépült a hulladékszállítás díjába. 
2011. évtől kezdődik a kamatfizetési kötelezettsége az önkormányzatnak a meghatározott tőkére 
vonatkozólag.  
 
Kamocsai Sándor polgármester szerintem pereskedni a 10 %-os kötelezettségvállalásról nem 
lehet, azt vállalta annak idején az önkormányzat, így a hitel kamata csak növekedni fog, nem 
beszélve egy esetleges perköltségről Az Alapító Okirat felettit részről pedig tovább kellene 
tárgyalni.  
 
Áder László képviselő Ha jól értem, voltak a projekttervezés és megvalósítás során olyan 
munkálatok és számlák, vagy esetleg olyan többlet feladatok, amelyeket a pályázat nem 
támogatott? 
 
Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató Igen, ez így volt, emiatt módosult több ízben is a 
projekt költsége, változott továbbá a megvalósítás tartalma is, csökkent a gyűjtőszigetek, 
hulladékudvarok száma is az évek során. 
 
Kamocsai Sándor polgármester A költségfelosztásban szereplő lakossági lélekszám mi alapján 
került beállításra?  
 
Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató Az Alapító Okiratban megjelölt lakossági szám a 
kiindulási pont, amely a legutóbbi népszámlálás alapján került rögzítésre.  
 
Kamocsai Sándor polgármester kérdezi a testületi tagokat, hogy értik-e a fizetési 
kötelezettségét az önkormányzatnak?  
 
Christmann-né Horváth Klára képviselő Jeleznünk kell a szolgáltató felé, hogy az Alapító 
Okiratban szereplő összeget és kamatterheit készek vagyunk fizetni, esetleg erre használhatnánk 
fel az emelt összegű kommunális adóból származó többletbevételt. Javaslom, hogy a 2011. évre 
eső kamatot fizessük ki, a fennmaradó tartozást pedig 2015 végéig rendezzük. További plusz 
terhet a lakosságra szerintem nem lehet áthárítani.  

 
Kamocsai Sándor polgármester a lakosságot már nem lehet megterhelni ezzel az összeggel, és 
figyelembe kell vennünk azt is, hogy ebben az esetben a szolgáltató a 25%-os Áfa-t is beépítené a 
közszolgáltatási díjba. 
  
Császárné Kovács Erzsébet külsős alpolgármester Szerintem sem lehet a lakosságra 
átterhelni ezt a többlet költséget.  
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Kamocsai Sándor polgármester  Tudna-e valamilyen kedvezményt adni a szolgáltató, és milyen 
formában? 
  
Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató Nem tudjuk ezt jelen pillanatban még 
megmondani, illetve szeretnénk minden településnek ugyan olyan kedvezményt adni, egyenlő 
feltételeket biztosítani. Ezért erre a kérdésre majd akkor tudunk válaszolni, ha már minden 
település megküldte az álláspontját. Nagyon sok kérdés merül fel, mivel nem tudjuk, hogy hogyan 
fog a lakossági szemétszállítási díj befolyni. Azt sem látjuk előre, hogy miként alakulnak az 
üzemeltetés költségei. 
 
Kamocsai Sándor polgármester Igen, ezt megértjük, valóban akkor lehet majd erről beszélni, 
amikor minden település döntött ez ügyben.  
Szeretném egyúttal megragadni a lehetőséget, hogy megkérdezzem, hogyan lehetne a Községháza 
melletti szelektív hulladékgyűjtő szigetet áthelyezni, vagy elfordítani, mivel közvetlen közelében a 
tanösvény pályázathoz kapcsolódva egy info ház fog épülni.  
 
Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató Az önkormányzat által megalkotott határozatban 
szeretnénk kérni, hogy legyen benne, hogy a lakosságra nem kívánjuk áthárítani a 10 %-ot pedig 
meghatározott feltételek alapján szeretnénk megfizetni, illetve a fennmaradó részről pedig még 
további tárgyalásra van szükség. A korábbiakból tanulva pedig kérjük, hogy ha nehézségek 
vannak a kiküldött tájékoztató anyagok értelmezésével kapcsolatosan, jelezzék felénk, így 
elkerülhetők ezek a problémák. 
 

 
A testület kiegészült Tolnai Ferencné képviselő asszonnyal és Győri Csaba képviselő 
úrral. 
 
 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja az újonnan érkezett képviselőket is arról, hogy 
jelenleg a felvállalt 10 %-os önrész és ahhoz kapcsolódó kamat kifizetéséről kellene dönteni. A 
tőketartozás 4.071.695,- Ft. A fennmaradó 4.776.809,- Ft és kamatai megfizetéséről pedig majd 
további egyeztetést kell tennünk. Ez év május 31.-ig kell egy állásfoglalást adni, hogy az 
önkormányzatunk mit fog lépni az felvállalt önrészről, illetve a fennmaradó részről. Elvileg a 
tőkét az eddig esedékes kamattal együtt 2011. június 30-ig be kellene fizetni, erre azonban az 
önkormányzat nem képes. 
 Javasolja 2011.-ben csak a 10%-os tőke kamatát fizetni, a fennmaradó tőkét és kamatokat pedig 
2015-ig rendezni. Az Alapító Okiratban vállalt önrészen felüli összegről mindenképpen további 
egyeztetések szükségesek. Kéri a képviselőket, hogy előzetesen ezt az álláspontot képviseljék a 
Győr-Szol felé, majd a legközelebbi, júniusban tartandó testületi ülésen pedig hozzák meg a 
végleges döntést. 
 
 
A képviselő-testület az önrész visszafizetésére a következő álláspontot fogadja el: 
 

 A képviselő-testület a települést terhelő önrésszel kapcsolatos költségek összegét nem 
kívánja érvényesíteni a közszolgáltatási díjban.  

 A képviselő-testület az alapító okiratban szereplő 4.071.695,- Ft önrész megfizetését 
vállalja, oly módon, hogy 2011. évben csak ezen tőkerészre eső kamatot fizetné meg, 
2012-2015. években (4 év alatt) pedig egyenlő részre elosztva az alapító okiratban szereplő 
tőkerészt és az évente esedékes kamatot fizetné.  

 Az alapító okiraton felül kimutatott önerő megfizetése további megbeszélések tárgyát 
képezi. 
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 Képviselő-testület kéri a szolgáltatót, hogy Kisbajcs Község Önkormányzatának az önerő 
megfizetésével kapcsolatos számításokat a fent leírt módon küldje meg, hogy annak 
alapján a végleges döntést meghozhassa. 

 Tájékozódni szeretne a képviselő-testület az esetleges 10 éves visszafizetéssel 
kapcsolatosan is, azaz 2011. évben elkezdené törleszteni az alapító okiratban szereplő 
önrészt, és a hozzá kapcsolódó kamatot is.  

 
Jelen napirendi pontnál a képviselő-testület döntést nem hozott. 

 

 
3.) Beszámoló a KMB rendőri munkáról 
Előadó: Nérer Miklós rendőr 

 
Nérer Miklós rendőr A képviselők az írásos beszámolót kézhez kapták, ebből azt emelném ki, 
hogy a községben jelentősebb bűncselekmények nem történtek. A polgármester kérése alapján a 
gyermekekre jobban odafigyeltünk, a korábbiakban sok gondot okozó kerékpározás és a 
görkorcsolyázás már visszaszorult a közútról. Mivel azonban ezek a fiatalok is a jó minőségű, 
aszfaltozott utakat keresik, továbbra is figyelnünk kell rájuk. 
A fürdőzés nyílt vízen sehol sem megengedett az önkormányzat területén, sem a Dunán, sem a 
bányatavakon. 
 
Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató A Győr-Szol tevékenységéhez kapcsolódóan az 
érdekelne, hogy milyen gyakori az illegális szemétlerakás a községben? 
 
Nérer Miklós rendőr Az illegális szemétlerakás továbbra sem jellemző, nem lett több, mint az 
előző években. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

 
45/ 2011. (V.27.) határozat 

 Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nérer Miklós KMB rendőr beszámolóját a 
2010. évi tevékenységről elfogadja, és tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

 
4.) Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgáltató 2010. évi tevékenységéről 

Előadó: Weisz Orsolya családgondozó 
 
Weisz Orsolya családgondozó A szöveges előterjesztést mindenki megkapta, csupán egy-két 
szóbeli kiegészítést tennék hozzá. A községben kezelt problémák többségében anyagi 
természetűek, a szem előtt lévő családoknál ez szinte mindenhol előfordul. Jellemzően még a 
magatartászavart, illetve a gyermeknevelési gondokat lehetne megemlíteni, amelyek nagyobb 
számban fordultak elő az elmúlt évben. A gyermekek elhanyagolása a szülők részéről jelenleg egy 
családnál áll fenn, ez leginkább a kötelező iskolába járás elmulasztásában nyilvánul meg.  
 
Kamocsai Sándor polgármester elégedett a gyermekjóléti szolgáltató munkájával. Kéri, hogy a 
képviselők tegyék fel kérdéseiket a beszámolóval kapcsolatban. 
 
A testületnek nem volt kérdése a családgondozó felé. 
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Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

 
46/ 2011. (V.27.) határozat 

 Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyermekjóléti Szolgáltató a 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel elfogadja, és tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

 
5.) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a képviselők az írásos előterjesztést 
kézhez kapják, a kiküldött anyaghoz nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kéri, hogy a képviselők 
fogadják el a beszámolót. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
47/ 2011. (V.27.) határozat 

 Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja, és tudomásul veszi. 

Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

6.) Beszámoló a háziorvosi tevékenységről 
Előadó: Dr. Nágel József háziorvos 

 
Dr. Nágel József háziorvos elmondja, hogy a testület megkapta a szöveges beszámolót, ahhoz 
szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. Amennyiben kérdése van a testületnek, szívesen válaszol. 

 
Kamocsai Sándor polgármester kérdezi, hogy mi a bevett gyakorlat a betegekhez történő 
kimenetel esetében. Kötelessége-e az orvosnak kimenni, vagy a szabadidejében nem kell ellátnia a 
beteget.  
 
Dr Nágel József háziorvos A háziorvosnak heti 40 óra készenléti ideje van, azon túl pedig az 
ügyelethez kell fordulni. Munkaidőben, ha hívnak, akkor azt nem szoktam visszautasítani, de ha 
itthon vagyok, akkor is kimegyek a beteghez, annak ellenére, hogy esetleg ügyelet is van.  
 
Kamocsai Sándor polgármester Miért fordul elő olyan eset, hogy a szakrendelésre nem kap 
beutalót a beteg?  
 
Dr. Nágel József háziorvos Hogy kinek szükséges a szakrendelésen megjelennie, és vizsgálatot 
kérni, azt mindig az adott eset határozza meg, nem minden esetben adok szakrendelésre beutalót, 
ha az nem indokolt. Pl. a labor vizsgálat beutaló köteles, ugyanakkor korlátozott számú, ugyanígy 
több vizsgálat sem hozzáférhető a beteg számára időben. Valóban voltak olyan kívánságok, hogy 
írjak beutalót, de mindig megnézem, hogy indokolt-e a beutaló a szakrendelésre. Viszont úgy 
gondolom, hogy jobb lenne, ha a betegek velem tisztáznák ezeket a problémákat, minden 
bizonnyal meg tudnánk ezt a rendelőben is beszélni. 
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Christmann-né Horváth Klára képviselő Lehetne-e változtatni azon, hogy a téli időszakban a 
váróterem nagyon hideg, erre panaszkodtak a betegek. Ezen túl lenne-e arra lehetőség, hogy a 
várakozási idő lerövidítése érdekében a doktor úr mellett lévő asszisztensek vérnyomást 
mérhessenek? 
 
Dr. Nágel József háziorvos Sajnos az orvosi rendelő fűtéskorszerűsítése során a váróban új 
radiátort kellett felszerelni, amelynek azonban a korábbinál jóval kisebb a hőleadó képessége, így 
hiába van teljesen nyitva, rendkívül kevés meleget ad. 
A rendelés időbeosztásával kapcsolatosan már nagyon sok mindennel próbálkoztunk. Ahogy azt a 
beszámolóban is írtam, sajnos egy elöregedő faluban élünk. És sajnos a receptre váró nyugdíjasok 
is azt a rendelési időt veszik igénybe, amikor a dolgozók is jönnének, akiket esetleg 
szűrővizsgálatban kellene részesíteni. Nehézséget okoz, hogy a rendelésünk nem egy, hanem négy 
rendelőben zajlik, így meglehetősen széttagolt a tevékenységünk. Az oda és visszajutás nincs 
benne a rendelési időben. Kézi gyógyszertárral is rendelkezünk, ezért ha valakit kiküldök 
mellőlem a váróba, akkor már kevesen vagyunk.  
 
Christmann-né Horváth Klára képviselő Nem a gyorsasággal van gond, és nem azt kérjük, 
hogy minél előbb lássa el a betegeket, hanem az a probléma, hogy hogyan viszonyulunk a 
betegekhez.   
 
Dr. Nágel József háziorvos Valóban minimális az egy betegre jutó rendelési idő. Sajnos 
azonban nem tudom az idősekkel és nyugdíjasokkal megértetni, hogy nem szükséges minden nap 
ott ülni a rendelésen. A betegeken nem láttam még türelmetlenséget a várakozás miatt.  
 
Kamocsai Sándor polgármester A szöveges beszámolóban szerepel a tervek között egy 
automata defibrillátor beszerzése, ez mennyibe kerül? 
  
Dr. Nágel József háziorvos Már kértem árajánlatokat, ezek egészen a 300 ezer forinttól a 1.500 
ezer forintig terjedhetnek. Szerintem bármelyik készülék megfelelő lenne. Ezt én nem sürgős 
dologként vetettem fel, esetleg jó lenne pályázat útján támogatást szerezni rá. Ezt mobil 
berendezésként kell elképzelni, amelyet hordozni lehet majd a települések között. 
 
Tolnai Ferencné képviselő Ez valóban jó lenne, mivel elég sok helyen lehetne használni. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

48/ 2011. (V.27.) határozat 
 Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Nágel József háziorvos beszámolóját a 

2010. évi tevékenységről elfogadja, és tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

 
7.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
 
A) Nyári gyermekétkeztetés támogatása 

 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy nyári gyermekétkeztetés támogatására az 
önkormányzat ebben az évben nem pályázott, mivel az olyan feltételekkel került kiírásra, amit az 
önkormányzat nem tudott volna vállalni. A korábbi évektől eltérően idén már nem térítik meg az 
étkeztetés teljes költségét, csak az igényelt létszám felét támogatják legfeljebb 36%-ban, ennek 
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fennmaradó részét, továbbá a létszám másik felét az önkormányzatnak kellene teljes egészében 
felvállalnia. A költségvetésbe azonban ilyen kiadás nem került betervezésre. Az alpolgármesterrel 
egyeztetve arra a megállapításra jutottunk, hogy ha minden rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekeknek adunk 10 ezer forintos támogatást, akkor is kevesebbe 
kerül, mint a pályázati önrész biztosítása. Elfogadható-e ez a támogatási mód a testületi tagoknak? 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző Pénzben vagy természetbeni támogatásra gondolt a 
polgármester úr?  
 
Kamocsai Sándor polgármester Természetben szeretném kiadni. 
 
Áder László képviselő Ez kötelező, vagy csak adható támogatás? 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző Nem kötelező a támogatás, javaslom azokat a 
gyermekeket segíteni, akik nem jutnak minden nap főtt ételhez, mert a szülők nincsenek otthon.  
A nyári gyermekétkeztetés arra lett kitalálva, hogy a tanszünetben legyen meleg étel, ha azonban a 
szülők anyagi helyzete megengedi, és megoldott az otthoni élelmezés, akkor szerintem nincsen 
jogosultsága a támogatásnak. A képviselők szerint vannak-e olyan gyerekek, akik nem jutnak 
meleg ételhez a nyári szünetben? 
 
Áder László képviselő Én nem tudok ilyenekről, szerintem nem kellene kérelem nélkül adni a 
szülőknek. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

49/ 2011. (V.27.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2011. évben a 

pályázati támogatás alacsony szintjéből adódóan, mérlegelve az önkormányzat anyagi lehetőségeit, 
a helyi gyermekek nyári étkeztetését önerőből nem tudja támogatni. 

Határidő: azonnal. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

B) Döntés könyvvizsgálatról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a 2011. évi koncepcióban szereplő 
önkormányzati könyvvizsgálat lehetőségét a képviselők elutasították, így annak díja a 
költségvetésben nem szerepel. Bár az önkormányzat könyvvizsgálatra nem kötelezett, mivel nem 
érte el a 300 millió forintos éves kiadási szintet., azonban jó lenne néhány esetben segítséget 
kérni, erre szeretnénk 150 ezer forintot elkülöníteni.  

 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó Az utóbbi időben többször szóba került, hogy esetleg az 
önkormányzatnak, vagy intézményeinek Áfa-körössé kell válniuk, jelenleg ez az esély az iskolánál 
áll fenn, ez mozog az évi 5 millió forintos bevételi határon. Így az Áfa-kérdésben is időszerű 
lenne szakértő véleményét kikérni, emellett most már esedékessé válhat egy ellenőrzés is az állam 
részéről, nagyon régen nem történt nálunk a gazdálkodásra irányuló felülvizsgálat. Ha nem is 
átfogó, de eseti könyvvizsgálat mindenképpen szükséges lenne, hogy az esetleges hibákat 
kiküszöböljük, és megelőzzünk egy ellenőrzésből adódó bírságot. 

 
Kamocsai Sándor polgármester javasolja könyvvizsgálatra elkülöníteni a költségvetésben 150 
ezer forintot. 
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Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 

50/ 2011. (V.27.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az elhangzott javaslatok alapján a 2011. évi 
költségvetésében 150.000,- Ft-ot különít el., mely szükség esetén eseti könyvvizsgálat(ok)ra kíván 

felhasználni. 
Határidő: azonnal. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
  
C) Döntés támogatás megelőlegező hitelről 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 
 

Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy az IKSzT pályázat keretein belül 
folynak a Községháza bővítési munkálatai, a megvalósításhoz azonban kölcsön felvételére van 
szükség.  
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó Támogatásmegelőlegező hitelt lehetne felvenni az OTP-
nél, a kondíciók a folyószámlahitelhez hasonlóak. A szerződést úgy kötnénk, hogy a 
visszafizetésre akkor kerül sor, amikor a pályázati pénz megérkezik az önkormányzat számlájára. 
A pénzintézet gyakorlatilag megelőlegezi a beruházásban elnyert támogatási összeget. Ezt a lépést 
meg kell tenni, mert sajnos az önkormányzat éven túli hitelre nem számíthat a következő 
időszakban. 
 
Kamocsai Sándor polgármester Javasolja elfogadni a beruházás finanszírozásának ezen 
konstrukcióját. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
51/ 2011. (V.27.) határozat 

1./ Kisbajcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatás megelőlegező hitel 
igénybevételét rendeli el. 

A hitel célja: IKSZT megvalósulási helyszín külső és belső felújítására, bővítésére, 
korszerűsítésére elszámolható nettó kiadások összege 

A hitel összege: 21.344.666,- Ft 
A hitel futamideje: maximum 1 év 

Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal: 

 a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy 

 a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja. 
Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési bevételét, valamint 

mindenkori helyi adóbevételének, továbbá a 2067868423 számon nyilvántartott kérelme alapján 
elnyert MVH-támogatás („IKSZT kialakítása és működtetése”) OTP Bank Nyrt-re történő 

engedményezését. 
A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt 
hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88. §. /2/ 

bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 

2./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek és a megbízott Körjegyzőnek, hogy az 1./ pont szerinti 
feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat 

képviseletében a Bankkal megkösse. 
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Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

 D) Reménysugár Alapítvány támogatása 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor elmondja, hogy a budapesti székhelyű Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a 
Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány az önkormányzat támogatását kérte életmentő 
műszerek pótlásához. A műszereket egy Budapesti kórház Gyermekszív Központja részére adnák 
át. A támogatás összege leírható az adóalapból adóigazolás alapján. Kéri, hogy a testület hozza 
meg döntését. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
52/ 2011. (V.27.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy csak helyi és 
környékbeli szervezeteket kíván támogatni, a Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a 

Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány (1185, Budapest, Csallóköz u. 12.) támogatás iránti 
kérelmét elutasítja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert az alapítvány értesítésére. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

E) Községháza falszigetelésére árajánlatok elbírálása 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Községháza bővítése során többletmunkák 
merültek fel: a régi kazán nem bírja el a bővített rendszert, valamint jó lenne a régi radiátorokat is 
kicserélni. Ezek megvalósítására jelenleg nincs pénz, de az épületet mindenképpen szigetelni 
kellene, mivel mindig felázik a fal. Az udvar felőli főfal vízszigetelésére több árajánlat is érkezett, 
döntenie kell a testületnek, melyik kivitelezőt választja. Ismerteti a beérkezett árajánlatokat.  
 
Áder László képviselő Akiket én javasoltam, nagyon kedvező ajánlatot adtak, bár orosházaiak, 
de most éppen Tényőn dolgoznak, most kellene beszélni velük, mert ha elutaznak, újbóli 
kiszállást és szállást kell nekik fizetnünk. Ők is négyzetméter árakat adnak, de hogy mikor 
tudnának lépni, azt nem tudom.   
 
Kamocsai Sándor polgármester most hívtam őket, sajnos éppen hazafelé tartanak, végeztek a 
munkával Tényőn. Kéri, hogy a képviselők válasszák ki a szigetelésre a kivitelezőt. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
53/ 2011. (V.27.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Községháza utólagos falszigetelési 
munkálatainak elvégzésére Nagy Miklós vállalkozót (9023 Győr, Babits M. u. 28-30.) választja ki.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezővel 262.000,-Ft értékben 

a  szerződést megkösse. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
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F) Megyei fenntartású intézmények átszervezéséről állásfoglalás kérése 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 
 

Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése levélben fordult az önkormányzathoz, hogy a tervezett intézményi 
átszervezésről foglaljon állást. Az önkormányzati törvény értelmében megyei önkormányzati 
intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási körzeteiről ki kell kérni a szolgáltatással 
érintett települések önkormányzatainak állásfoglalását is. Jelen esetben több, szociális és 
közoktatási feladatot ellátó intézmény is összevonásra, illetve átszervezésre kerülne, hatékonysági, 
gazdaságossági megfontolásból. A Közgyűlés ígérete szerint mindez nem érintené az ellátás 
színvonalát, és az ellátandó feladatok is a régiek maradnának. Kéri, hogy a képviselők hozzák meg 
döntésüket.  
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

 
54/2011.(V.27.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. Törvény 10.§ (1) bekezdésének k) pontja értelmében Győr-Moson-Sopron Megye 

Önkormányzatának Közgyűlése által tervezett intézmény átszervezéssel egyetért, az alábbi 
feltételek mellett: 

 az átszervezésre a feladatellátás hatékonyságának növelése, költségtakarékos ellátása, a 
meglevő feltételek racionálisabb kihasználása és az alaptevékenységek összehangolása 

érdekében kerül sor, 

 feladat-ellátási hely nem szűnik meg, 

 a szakmai szolgáltatások színvonalát az átalakítás nem befolyásolja, 

 a tovább működő intézmények alapfeladatai azonosak lesznek a jelenleg működő 
intézmények alapfeladataival. 

 Az átszervezés az alábbi, eddig önállóan működő intézményeket érinti: 

- Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet (9021 Győr, Árpád. u. 32.) 

- Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (9028 Győr, Cirkeli u. 31.) 

- Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon (9086 Táplánypuszta) 

- Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye (9113 Koroncó-Zöldmajor) 

- Idősek Otthona (9323 Jobaháza, Kossuth L. u. 8.) 

- Felnőttkorú Fogyatékosok Otthona (9311 Pásztori, Alsó u. 39-41.) 

- Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Gyermekvédelmi Központja (9024 
Győr, Vasvári Pál u. 1.) 

- Doborjáni Ferenc Nevelési-Oktatási Központ (9400 Sopron, Brennbergi u. 82.). 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

G) Fogászati ügyeleti ellátásra megállapodás módosítása 
 Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a győri fogászati ügyeletet működtető 
EESzI felülvizsgálja a fogászati ügyeleti ellátásra kötött megállapodásait. Mivel azonban több 
helyen is változott a település képviselőtestülete és a polgármester személye, tartalmilag és 
formailag is megújításra szorul a megállapodás. Augusztus 1-jétől csak a megújított 
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megállapodással rendelkező települések vehetik igénybe az ügyeletet, a többieknek más módon 
kell ellátnia ezt a feladatot. Az EESzI június 15.-ig kéri a testületi határozat megküldését. 
 
Áder László képviselő Mi alapján fizetünk a fogászati ügyeletért? 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző A jelenleg is érvényes szerződés értelmében az 
aktuális évi díjak függvényében állítják ki utólag a számlát, az igénybevevők száma és a 
beavatkozás típusa alapján, ez a jövőben sem változna. A sürgősségi ellátás az önkormányzat 
kötelező feladata, az igénybevevő lakosokat ezzel kapcsolatos költség nem terhelheti. 

 

 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
55/2011.(V.27.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó 
sürgősségi ügyeleti ellátás biztosításával továbbra is az Egyesített Egészségügyi és Szociális 

Intézményt (EESzI) 9026 Győr, Kálóczy tér 9-11. bízza meg, egyben felkéri a polgármestert, 
hogy az EESzI-vel az ellátáshoz szükséges megállapodást újítsa meg.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
 

Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor polgármester megköszönte a képviselők 
aktív részvételét, és a nyílt ülést bezárta. 

 
 

 
K.m.f. 

 
 

Kamocsai Sándor    Tóthné Ács Ildikó 
 polgármester megbízott körjegyző 

 


