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Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 10-én 17,00 
órai kezdettel tartott közmeghallgatásán. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza  
 
Jelen vannak:   Kamocsai Sándor polgármester 
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Tolnai Ferencné képviselők 
Császárné Kovács Ezsébet "külsős alpolgármester" 

 
Jelen van továbbá:   Burányi Bernadett körjegyző 
    14 fő érdeklődő 
    Illés Miklós Vámosszabadi körzeti megbízott 
    Zsenák István Vámosszabadi Polgárőrség vezetője 
 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert 5 tag közül 5 jelen van. Előterjeszti a napirendi javaslatot azzal, hogy napirendek 
előtt ismertetőt adna Vámosszabadi KMB, illetőleg Vámosszabdi Polgárőrség vezetője a polgárőrség 
megalakulásának lehetőségéről. 
 
A képviselők a napirendet egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendet tárgyalják. 
 
Illés Miklós Vámosszabadi KMB Nagybajcson már megalakult a polgárőrség. Kisbajcson is 
szeretnének polgárőrséget alakítani. Mit is jelent a polgárőrség? Közös szolgálatot, valamint 
katasztrófavédelemben tudnak segíteni. Vízi polgárőrség is megalakult. Bőnyben is segítettek. 
Edelénynek is gyűjtöttek. Azt akarja jelezni, ahol működik rossz tapasztalat nincs. Szervezeti felépítés: 
1-2 vezető, rendőrség külső koordinátor. Rendőrség segít, elméleti képzéseket tartanak. A 
polgárőrségről szóló törvényt maga oktatta. Polgárőr közfeladatot ellátó személy, rendőrség 
rendvédelmi munkába be tudja vonni. Kisbajcs kisebb, mint a környező többi település. 40 km-es vízi 
szakasz, ellenőrzése nehéz, a rendőri erőt máshova vezénylik. Ezért fontos a vízi polgárőrség is, akik 
tudják a fürdőzőket is ellenőrizni, stb. Bízik benne, hogy meg fog alakulni Kisbajcson is. Ifi 
polgárőrséget is lehet alakítani kiegészítésként. Bízik benne, hogy lesz pályázati lehetőség is. Szőgyéről 
is lehetne tagokat toborozni. 10-15 fővel, ha bármi katasztrófa érné a falut. Azonnal tud a polgárőrség 
segíteni. A nyomozati munkát is segítik abban, hogy cselekményeket akadályozhatnak meg pl: 
besurranós lopásokat. A nyugdíjas klub vezetője is tarthatja a kapcsolatot velük. 
 
Zsenák István Vámosszabadi Polgárőrség vezetője 40 fővel működnek egy éve. Teljesen önkéntes, 
mint egyesület működik. Megyei Polgárőr Szövetség fogja össze. Polgárőr feladata település 
közrendjének a biztosítása. Önkormányzattól kaptak használt személygépkocsit, amit átalakítottak. Jó 
időben biciklivel is lehet járőrözni. A polgárőrök visszatartó erőt jelentenek. Megalakulás esetén megyei 
elnök elérhetőségét megadja. Megyei jogász segíthet abban, hogy a megalakulásról a jegyzőkönyvet 
elkészíti, bejegyzést a cégbíróságnál intézi. Megyei Szövetség is támogatja a polgárőrséget. Éves szinten 
200 ezer Ft. Tagdíjat szavaztak meg maguknak, amiből inget vásároltak maguknak. Ha alakulnak 



szívesen eljönne újra. Gangl Andrásnak is célszerű lenne szólni. Kívánja, hogy alakuljon meg, akkor  
közösen is járőrözhetnének, ami a hatékonyságot még inkább növeli. 
 
A tájékoztatás elhangzása után Illés Miklós és Zsenák István távoztak a teremből. 
 
  
 1.) Beszámoló a 2010. évi munkáról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester a 2010. évben megvalósult pályázatok közül voltak olyanok, amelyek 
2009-ről húzódtak át. 19 pályázatból 16 nyertes pályázat. Volt képviselő-testület eredményesen 
dolgozott, jól állt ehhez a kérdéshez. Legfőbb cél mindig is a közintézmények biztonságos 
üzemeltetése. Utána lehet álmodni, pályázni és azokat megvalósítani. 2010-es beruházások és 
pályázatok: Buszforduló, iskola fűtéskorszerűsítése, iskola akadálymentesítése (külön kitér a pályázat 
tartalmára), működésképtelen pályázat, óvoda energetikai felújítása, művészetoktatás. 
Tájékoztatást ad arról, miért lett eredménytelen a csapadékvíz közbeszerzési eljárása. 
IKSZT községház bővítése- megvalósítás áthúzódik 2011-re. Rövid tájékoztatást ad a pályázat 
tartalmáról. Nyertes pályázat, ami szintén áthúzódik 2011-re a mozgószínpad, a jövő évi falunapra 
kívánja megvalósítani. A nyertes pályázatok listáját a Kisbajcsi Hírmondóban közzéteszi. 
Ismereti az önkormányzat költségvetési főösszegét, illetve módosítását. Iskoláét, óvodáét is egyaránt.  
 Hat közcélú munkást alkalmazott az önkormányzat a közfoglalkoztatási terv alapján. 95%-ot állami 
támogatásként megkapta. Ez 2.888 ezer Ft állami támogatás. Falunap sikeresen megrendezésre került. 
Bőnyt is segítették. Kéri a megjelenteket, hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket. 
 
Győri Vilmos kellett-e felvenni hitelt? 
 
Kamocsai Sándor polgármester 20 millió Ft  folyószámlahitelt vett felé az önkormányzat, ami 2011. 
augusztusáig rendelkezésre áll. Az iskola akadálymentesítéséhez önerőt hitelből oldotta meg, ez 7 millió 
Ft. A társközségektől az önerő bekérése ez után fog következni.  
 
Győri Vilmos év végén lesz-e hitelünk? 
 
Kamocsai Sándor polgármester nem mert, a csapadékvíz pályázat nem valósul meg idén. Emlékpark 
támogatását, ami 8 millió forint hamarosan megkapjuk. 
 
Más hozzászólás, kérdés nem volt. 
 
 
2) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy abból a célból tart a koncepció elfogadása előtt 
lakossági fórumot, hogy a lakosság észrevételeit a képviselő- testület megfontolhassa, a hasznos és 
jogos panaszokat a következő év tervezésénél orvosolni tudják. 
Azokra a megoldandó feladatokra tud pályázni az önkormányzat, amire van kiírás. Útra sajnos nem volt 
kiírás, jövőre sem nagyon várható. Ismerteti elképzeléseit. Elsődlegesen a kötelező feladatok, 
intézmények fenntartása a cél. Ügyfélbarát hivatal, testületi tagokat is keresse meg a lakosság. 
Fogadóórát is tarthatnának a képviselők. Így eljutnak a problémák a testületi ülésekre. 
Ismerteti a következő év már megnyert pályázatait. 
 
 



 
Kéri tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 
 
 Győri Péterné kérdezi, hogy ha bicikli út lesz, arra gondoltak-e, hogy felnőtt igénybe tud-e venni 
illemhelyet? Szentivánon a temetőben van illemhely. Mindig nyitva van. Akármikor be lehet menni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester községház udvarán el tudja képzelni az illemhelyet. A szigetközi 
bicikliút mellett sincsen illemhely. A temetői illemhely azért nincs nyitva, mert nem működik 
megfelelően. El van tömítődve. Ezt jó ötletnek tartja, amivel a testületnek foglalkoznia kell. 
 
Karsai József közcélúak tanfolyamot el tudnának végezni. Munkaügyi Központ támogatja ezeket. 
 
Kamocsai Sándor polgármester nem ért vele egyet, nem fognak ezekért az emberekért kapozni. 
Viszonylag idősek, nehéz nekik átállni, új szakmát és munkahelyet találni. 
 
Gál Dezső következő időszakra képviselő-testületnek, polgármesternek sok kitartást kíván. Nem tudja 
milyen utcában lakik, legutóbb még gazdája sem volt. Nem tudnak kijönni az utcából, mert reggel a 
bolt előtt sokan állnak autóval. Szeretné, ha az utca elé utcajelzést tennének. Illemhely kialakításának 
ötletét jónak tartja. Szabíria Kft-vel való bejárás eredményére várnak, aminek 60 napja letelt. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Szabíria Kft-vel szóbeli megállapodás van 
területcserére. Kerestük őket nem jeleztek vissza. Ismételten felveszi a kapcsolatot velük és megszerzi 
az önkormányzat az út tulajdonjogát. 
 
Győri Péter csapadékvíz elevezetés során a kiépített térkövezéssel a kapubejárókban mi lesz. Lesz-e 
kártérítés emiatt. Milyen társaság, aki itt nyugdíjasházat akar építeni? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a vállalkozó biztos hitelbe gondolkodik. Csanakon  a 
Galgóczi lakóparkban épített házakat, igényes munkát végzett ott. Mára már eladta ezeket a lakásokat. 
Újfalusi nyugdíjas házak építésében is bent van. A kapubejárók előtti térkövezésre nem kértek az 
önkormányzattól a lakók engedélyt. Az önkormányzat nem fog kártérítést fizetni. 
 
 
3) Az önkormányzat 2010-14 ciklusra szóló gazdasági programja 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor ismerteti elképzeléseit az alábbiak szerint: 
Kötelező feladatok: 

- Az önkormányzat alapvető feladata a közös fenntartású, valamint a saját intézmények 

biztonságos működtetése, költségkímélő gazdálkodás mellett. 

- Utak, járdák fenntartása, közvilágítás biztosítása, közterületek, terek rendben tartása 

- Hitelek törlesztése 

- Nonprofit szervezetek támogatása 

- A község lakosságának tájékoztatása jogaikról és kötelességeikről 

 
 
 
 
 
 



Rövid távú tervek: 
- Ügyfélbarát hivatal és képviselő-testület 

- Pályázatok figyelése 

- Megnyert pályázatok megvalósítása 

- Csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésének folytatása  

- Ipari park bővítése 

- Szőgyei szolgáltató ház kialakítása 

- Kismező utca felújítása 

- Közbiztonság, polgárőrség megalakítása 

- Jó közösségi szellem – testvérközség kapcsolat továbbfejlesztése nemzetközi szinten is 

- Játszótér bővítése 

- Szőgyei szolgálati lakás és imaház felújítása 

- Helyi vállalkozókkal való jó kapcsolat fenntartása 

Középtávú tervek: 
- Rendőrlakás szigetelése, felújítása 

- Együttműködés a Nyugdíjas otthon megvalósításában 

- Telekalakítás 

- Orvosi rendelő szigetelése 

- Táborhely – Bárányköz utcák felújítása 

- Béke és Rákóczi, valamint Hunyadi utcák felújítása 

- Temető térkő-burkolatának kialakítása, kerítés felújítása 

- Községháza udvarának rendbetétele 

Hosszú távú tervek: 
- Kerékpárút 

- Kisbajcs-Vámosszabadi összekötő út tervezése 

- Bérlakás-program 

- Környezetbarát energia felhasználása 

Kéri a jelenlévők hozzászólásait, ötleteit. 
 
4) Lakossági észrevételek, közérdekű javaslatok 
 
A lakosság részéről észrevétel, javaslat jelen napirendi pont keretében nem volt. 
 
 
Más hozzászólás, észrevétel nem volt, polgármester megköszönte a jelenlévők aktív részvételét és a 
közmeghallgatást bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

 
Burányi Bernadett                       Kamocsai Sándor 

körjegyző     polgármester 


