JEGYZŐKÖNYV
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 8-án (kedden)
17.00 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
Tolnai Ferencné képviselők

Igazoltan távol van:

Győri Csaba képviselő

Jelen vannak továbbá:

Burányi Bernadett körjegyző
Deák Adrienn ügykezelő-jegyzőkönyvvezető

Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mert az 5 tag közül 4 jelen van. Előterjeszti a napirendi javaslatot, melyeknek
kiegészítését javasolja a megbízott körjegyző költségátalányával.
A képviselő-testület a napirendet határozathozatal nélkül egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendet tárgyalják.

1) Köztemetőről szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy képviselő-testületi ülésen már többször szóba
hozták a község temetőrendeletét, ami megérett a felülvizsgálatra. Az elkészítésnél alapul vették
néhány környező önkormányzat meglévő rendeletét is. Elmondja, hogy az ülés előtt a körjegyzővel
ismételten átbeszélték a tervezetet, amin néhány apróbb javítást javasolnak.
Burányi Bernadett körjegyző ismerteti a változtatásokat az alábbiak szerint:
2.§ (1) A köztemetők fenntartásáról az önkormányzat gondoskodik. Az
üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat az önkormányzat temetőgondnok
alkalmazásával látja el.
2.§ (2) A kisbajcsi temető 67 hrsz-ú ingatlanrészének és a szőgyei temető esetében a
köztemető fenntartásáról az önkormányzat a Magyar Katolikus Egyházközséggel
kötött szerződés alapján gondoskodik.
5.§ (3) kikerül a minimálisan.
6.§(1) A temetkezési szolgáltató vagy az elhunyt hozzátartozója egyezteti a
temetkezések idejét.
Ahol véletlenül kezelő szerepel, ahelyett fenntartót kell szerepeltetni.
11.§(7) Gyermeksír kikerül, mivel erre nincs lehetőség.
16.§ b) az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat a temető fenntartója által

foglalkoztatott temetőgondnok.
Kamocsai Sándor polgármester kérdezi, hogy a Magyar Katolikus Egyházközség tulajdonában van
a temető? Nem a Kisbajcsi Katolikus Egyházközség tulajdonában?
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a temető fenntartási szerződést az önkormányzat a
Magyar Katolikus Egyházközséggel kötötte.
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az előző rendeletben nem határoztak meg
gyermeksírt, javasolja, hogy ezt ebben a rendeletben se szerepeltessék.
Burányi Bernadett körjegyző ismerteti a megváltások és a temető fenntartási hozzájárulások díját,
ez utóbbit a vállalkozásszerűen munkát végzők fizetik.
Kamocsai Sándor polgármester szerint a magánemberekre is vonatkozzon a díjszabás.
Javasolja, hogy a sírhelymegváltás összegét emeljék 3000 Ft-ra, eddig 2500 Ft volt.
Áder László képviselő szerint túl alacsonyak a térítési díjak figyelembe véve a megváltás
időtartamát.
Császárné Kovács Erzsébet külsős alpolgármester javasolja annyival kiegészíteni a rendeletet,
hogy Szőgyén ne lehessen temettetni.
Kamocsai Sándor polgármester egyetért az előtte szólóval. Elmondja, hogy 2003-ban hoztak egy
olyan döntést, hogy az ivóvízbázis védelme miatt ne lehessen Szőgye községrészre temettetni. Az
akkor álláspont az volt, hogy új sír létesítése nem lehetséges, csak megkezdett sírhelybe lehet temetni
férj/feleség mellé. Javasolja a rendeletben feltüntetni, hogy szőgyei temetőben új sír létesítése tilos.
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a temető és a temetési hely megszüntethető a
tulajdonos döntése alapján, ha a temetési hely használati ideje lejárt.
Áder László képviselő elmondja, hogy a Környezetvédelmi Minisztériumnak van kijelölő határozata
a vízbázis védelméről. Ezzel kapcsolatban utána kellene nézni. Elmondja továbbá, hogy a koncepció
tárgyalásakor szóba került urnafal létesítése. Javasolja urnafal létesítését a ravatalozóhoz, azonban a
díját is meg kellene határozni, ami nem lehet több mint a sírhely díja.
Kamocsai Sándor polgármester szerint ráérnek akkor módosítani a rendeletet és a díjakat
belefoglalni, ha az önkormányzat megvalósította az urnafalat.
Áder László képviselő nem ért egyet azzal, hogy személygépkocsival be lehessen hajtani a
temetőbe. Javasolja, hogy csak mindenszentekkor lehessen egy bizonyos távolságig behajtani.
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a temetőgondnok fizetését úgy oldják meg, hogy
az elhunyt hozzátartozói megfizetik az önkormányzatnak, az önkormányzat pedig kifizeti a
temetőgondnok részére. Idáig ez nem így történt.
Ismerteti a szabálysértés okait. Javasolja, hogy szabálysértés okaihoz fogalmazzák bele, hogy a
temetőben tilos randalírozni.
Áder László képviselő szerint az is legyen szabálysértés, ha valaki a sírhely méreteit nem tartja meg

és legyen köteles helyre is álltani.
Burányi Bernadett körjegyző ha nem állítja helyre ismételt bírság szabható ki rá.
Áder László képviselő szerint a jövő évben vizsgálják felül a sírhelymegváltási díjakat.
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy ne emeljenek minden évben, inkább most
emeljenek többet. A fenntartási hozzájárulási díjak maradjanak, de a sírhelymegváltás díját minden
fajta sírhelynél emeljék meg 1.000 Ft-tal.
Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket.
Ezt követően képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2011.(III.09.) önkormányzati rendelete
a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről
(A rendelet külön íven kerül kiadásra.)

2.) Egyes gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a rendelet felülvizsgálatára van szükség. Az itt
szereplő ellátások, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a beiskolázási támogatást, a
kedvezményes étkeztetést eddig is nyújtotta az önkormányzat. Két esetben polgármesteri
hatáskörben van a döntés, melyről a polgármesternek a testület előtt számot kell adnia. A beiskolázási
támogatásról eddig a testület minden évben külön döntött, a kisbajcsi általános iskolába járó kisbajcsi
és győri lakóhellyel rendelkező gyermekek kaptak ilyen támogatást, de mindez nem volt jövedelemtől
függő. Ha a kialakult gyakorlatot akarja folytatni a testület, akkor a beiskolázási támogatást nem kell
szerepeltetni a rendeletben, mert ez nem segély, hanem lényegében normatív alapon járó támogatás.
Kérdezi, hogy milyen formában támogassák az iskolás korú gyermekeket.
Ezt követően képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2011.(III.09.) önkormányzati rendelete
az egyes gyermekvédelmi ellátásokról
(A rendelet külön íven kerül kiadásra.)

3.) Szociális rendelet módosítása
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző
Burányi Bernadett körjegyző a kiküldött tervezettel kapcsolatban elmondja, hogy három
kérdésben kell döntést hozni: a bérpótló juttatásban részesülők esetében az önkormányzat előírja-e a
környezet rendbetételét, ha ennek nem tesz eleget az érintett, meg kell szüntetni a bpj-t. A második,
hogy a rendszeres szociális segélyben részesülőknél az önkormányzat határozzon-e meg további
feltételt, ez a gyakorlatban még nem fordult elő. Harmadik a temetési segélynél a jogosultsági

jövedelemhatár, illetőleg a segély mértéke.
Kamocsai Sándor polgármester javasolja, hogy csökkentsék a jövedelemhatárt. A helyben szokásos
legolcsóbb temetés költsége 200 ezer forint, a mértéke ennek 15%-a, azaz 30.000 Ft legyen.
Áder László képviselő javasolja kétszeresére csökkenteni a jövedelemhatár. A lakókörnyezet
rendbetételével, mint feltétellel egyetért.
Császárné Kovács Erzsébet külsős alpolgármester javasolja, hogy az ingatlan állagára vonatkozó
előírást hagyják ki, mivel plusz költségeket ne okozzanak az amúgy is rossz szociális helyzetű
embereknek.
Áder László képviselő előírna olyan feltételt is a bpj-nél, hogy ne legyen jogosult rá az, akinek más
ingatlana is van.
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a bérpótló juttatásra nem jogosult az, akinek azon az
ingatlanon kívül, ahol életvitelszerűen él, további ingatlana van. Minden bpj-snél vagyonnyilatkozatot
kell bekérni. A tv. pedig kimondja, hogy milyen mértékű vagyonnal rendelkezhet.
Ezt követően képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2011.(III.09.) önkormányzati rendelete
a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2007.(VII.17.)
rendelet módosításáról
(A rendelet külön íven kerül kiadásra.)

4.) Egyéb döntést igénylő ügyek
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, Burányi Bernadett körjegyző
A.) Győri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a TKT megállapodást azért szükséges módosítani,
mivel a mozgókönyvtári tevékenységhez csatlakozott Nagyszentjános és felülvizsgálták a társuláshoz
tartozó települések lakosságszámát.
Ezt követően a képviselő-testület-egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
16/2011.(III.08.) határozat
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását elfogadja és tudomásul veszi.
Határidő. Azonnal
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester

B.) Tájékoztató parkgondozó pályázatról
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a parkgondozó állásra nem érkezett pályázat.
Pinczés Gyula kisbajcsi lakost március töredékhónapra megbízási díjjal foglalkoztatná az
önkormányzat. Ezalatt az idő alatt kiderül, hogy egészségügyileg bírja-e a munkakörülményeket,
áprilistól pedig pályázatot írna ki ismét az önkormányzat. Kérdezi, hogy milyen feltételekkel menjen
tovább a pályázati kiírás?
Áder László képviselő elmondja, hogy azzal az összeggel, ami a költségvetésben szerepel.
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy esetleg a napi munkaidőt lehet csökkenteni, 8 óráról
6 órára.
A képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját és javaslatát, egyhangúlag határozathozatal nélkül elfogadta és
tudomásul vette.
Ezt követően Kamocsai Sándor tájékoztatást nyújt, a TIOP pályázat jelenlegi állásáról, a Leader által
megrendezésre kerülő kisbajcsi rendezvényről és átadja a képviselőknek ez erre szóló meghívót,
valamint felkéri a képviselőket, hogy a csicsói március 15-ei megemlékezésen vegyenek részt.
Mivel más tárgyú bejelentés nem volt, polgármester megköszönte a jelenlévők aktív részvételét és a
nyilvános ülést bezárta.
K.m.f.
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polgármester

