
  

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 30.-án 
(csütörtökön) 18.00 órai kezdettel tartott nyílt képviselő-testületi ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
  
Jelen vannak:    Kamocsai Sándor polgármester 

Áder László 
Christmann-né Horváth Klára 
Győri Csaba 
Tolnai Ferencné képviselők 
Császárné Kovács Erzsébet külsős alpolgármester 

 
 
Jelen vannak továbbá: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző  

Tolnay Béláné gazdálkodási előadó - jegyzőkönyvvezető 
 
 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket, 
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert az 5 tag közül mindenki 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 kettő 
határozat végrehajtási határideje járt le, így: folyamatban van a pénzintézetnél a támogatás-
megelőlegező hitel elbírálása, reményeink szerint ezzel a csapadékvíz-beruházás számláit ki tudjuk 
egyenlíteni; elkészült a Községháza udvari falának vízszigetelése; a csapadékvíz-elvezetés műszaki 
átadás-átvétele megtörtént, jelenleg a kisebb hiányosságok, hibák kijavítása zajlik, valamint a 
mobilszínpad pályázat záró elszámolását is megküldtük.  
Kéri, hogy a képviselők a beszámolót fogadják el. 

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

 
60/ 2011. (VI. 30.) határozat 

 Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 51, 53 /2011. (VI.30.) 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 elmondja, hogy erről a kérdésről már beszélt a testület, 
szándéknyilatkozatot is tett a legutóbbi ülésen. Ennek megfelelően dolgozott ki a Győr-Szol 
kalkulációt, amelyet a képviselők írásos előterjesztésként megkaptak. 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző Az írásos előterjesztésben látható, hogy a Győr-Szol 
által küldött kalkulációban szerepel egy négy éves futamidő, illetve egy hosszabb távú 
visszafizetés.  
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó Megjegyezném, hogy a 10 éves futamidőt nem célszerű 
felvállalnia a testületnek, javasolnám inkább az előző testületi ülés állásfoglalásának megfelelően a  
rövid távú, 2015-ig történő visszafizetést. Mindenképpen számolnunk kell ugyanis az Alapító 
Okiraton felüli önrésszel is, nem tudjuk, hogy majd mikortól és milyen ütemezésben kell azt is 
visszafizetnie az önkormányzatnak. 2011-ben december 31.-ig fizetnénk a kamatot, ezt követően 
minden év június 30.-ai törlesztéssel számoltunk. 
 
Áder László képviselő Jó lenne, ha a szerződés kitérne az előtörlesztésre is, amennyiben 
lehetőség lesz rá, akkor egy összegben is vissza tudjuk fizetni az önrészt, és ezért semmiféle plusz 
költséget ne számoljon fel a szolgáltató.  
 
Kamocsai Sándor polgármester Jelenleg az a legcélszerűbb, hogy ebben az évben csak kamatot 
fizessünk, a következő négy évben pedig a tőkét és kamatot is. 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó Javaslom, hogy minden év június 30. napjával fizessen az 
önkormányzat, így kevesebb kamat kerül felszámolásra. Végső fizetési határidő tehát 2015. június 
30. legyen.  

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

 
61/ 2011. (VI.30.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodást tartalmazó (2009. 

október 19-én módosított és egységes szerkezetbe foglalt) Alapító Okiratának 1. számú 
mellékletében rögzített 4.071.695,- Ft összegű pályázati önrész visszafizetése érdekében 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az önrészt hitelfelvétellel biztosító GYŐR-SZOL Győri 
Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen működő Részvénytársasággal (székhelye: 9024 

Győr, Orgona u. 10.) az önkormányzat nevében szerződést kössön. 
A települést terhelő önrésszel kapcsolatos költségek összegét 2015. év június hó 30. napig az 
önkormányzat nem a közszolgáltatási díjban kívánja érvényesíteni, hanem átvállalja az alábbiak 

szerint: 

 Tőketörlesztés első időpontja: 2012.06.30. 

 Tőketörlesztés utolsó részlete: 2015.06.30. 

 Kamatfizetés első időpontja: 2011.12.31. 

 Törlesztés periódusa: éves – június 30. 



  

A Képviselő-testület a szerződésben rögzíteni kívánja, hogy - anyagi lehetőségeinek 
függvényében- amennyiben előtörlesztésre kerülne sor, azért a ZRT. semminemű külön díj és 

költség felszámolására nem jogosult. 
Az Alapító Okiraton felüli önrész visszafizetéséről és módozatairól a Képviselő-testület további 

tárgyalásokat tart szükségesnek. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 
3.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
 
A) 2011. évi költségvetés módosítása 

 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Körjegyzőség költségvetésének már tárgyalt 
előirányzat-módosításai miatt módosítani kell az önkormányzat költségvetését is. Az írásos 
előterjesztést a képviselők kézhez kapták. Ismerteti az előirányzat-módosítások okait. Kéri, hogy a 
képviselők tegyék fel kérdéseiket 
 
Ezt követően képviselő-testület egyhangúlag  az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10 /2011. (VII. 01.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2011. évi költségvetéséről szóló 
2/2011. (II. 11.) rendelet módosításáról 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 
 
 

B) Háziorvosi ügyelet idejének módosítása 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 

 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a töltéstavai székhellyel rendelkező 
Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Közhasznú Kft. biztosítja Kisbajcs részére is a háziorvosi 
ügyeleti ellátást. Azzal keresték meg az önkormányzatot, hogy előzetes hozzájárulást kérjenek az 
ügyeleti idő meghosszabbítását illetően, melynek alapján módosul a Kft. működési engedélye is. A 
tervezet szerint a pénteki ügyeleti idő 2 órával korábban kezdődne. 
  
Győri Csaba képviselő Ez azt jelenti, hogy péntekenként 2 órával rövidebb lenne a háziorvos 
rendelési ideje?  
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző Az orvos kisbajcsi rendelési idejét ez nem 
befolyásolja, péntek délután nincs rendelése Kisbajcson, így ez a 14.00 órára előrehozott ügyeleti 
kezdés nem érinti az itteni rendelési időt. 
 
Áder László képviselő Mibe kerül ez a módosítás? 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző Nem jár pluszköltséggel az önkormányzat 
szempontjából. 
 

 



  

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

62/ 2011. (VI.30.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Háziorvosok Ügyelete Nonprofit 

Közhasznú Kft. (9086 Töltéstava, Petőfi u. 120.) által tervezett szolgáltatási rendelkezésre álló idő 
bővítéséhez hozzájárul, melynek keretében így pénteki napokon az ügyeleti időpont korábban, 

14,00 órakor kezdődik. 
Amennyiben az ügyeleti idő módosításából többletköltségek adódnak, annak megfizetését az 

önkormányzat vállalni nem tudja. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

  
C) Csatlakozási lehetőség Arrabona EGTC-hez 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző  

 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy az Arrabona Korlátolt Felelősségű 
Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC) csatlakozási lehetőséget ajánlott fel az 
önkormányzat részére. A szervezetet Győr, Mosonmagyaróvár, Dunaszerdahely és Somorja 
alapította 2011-ben, célja határokon átnyúló együttműködés a mosonmagyaróvári és győri 
kistérség, valamint a dunaszerdahelyi járás települései között. Ez mindenekelőtt társadalmi és 
gazdasági kapcsolatok erősítését, szociális és műszaki infrastruktúra fejlesztését, valamint a Duna-
völgy, mint ökológiai rendszer egyensúlyának megőrzését foglalja magában. Az egyszeri belépési 
díj 20 ezer forint lenne, illetve 30 Ft/lakos az éves tagdíj. Az idei évben szeptember 30-ig, illetve 
december 31.-ig lehet jelezni a csatlakozási szándékot. 

 
Kamocsai Sándor polgármester Szerintem csatlakozzunk, egy ilyen határokon átnyúló 
együttműködés mindenképpen előnyös lehet, uniós pályázati lehetőségek is megnyílhatnak 
előttünk a csatlakozás után. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

 
63/ 2011. (VI. 30.) határozat 

 Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozási szándékát fejezi ki az 
Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosuláshoz. 
(továbbiakban: Csoportosulás, székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.), és kéri, hogy a 

Csoportosulás rendes tagjainak sorába vegyék fel, egyben hozzájárul, hogy rendes tagjai között a 
Csoportosulás nyilvántartsa. Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, 

hogy  a Csoportosulás létrehozásáról szóló Egyezményt, valamint annak Alapszabályát 
megismerte, rendelkezéseit elfogadja, és részt kíván venni annak munkájában. A Képviselő-

testület az egyszeri 20.000,- Ft-os belépési díj, továbbá az éves tagdíj (30,- Ft/lakos)megfizetését 
vállalja.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Csoportosulást a csatlakozási szándékról 
értesítse, és az Egyezményt aláírja, továbbá az Önkormányzatot a Csoportosulás Közgyűlésében 

munkája során képviselje. 
Határidő: 2011. szeptember 30.,  illetve folyamatos. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 
 



  

D) Nagybajcs község csatlakozása a Körjegyzőséghez 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a kisbajcs és a véneki képviselő-testületek 
elfogadták Nagybajcs csatlakozását a körjegyzőséghez 2012. január 1-jétől. Bízik a sikeres és 
hosszú távú együttműködésben, hiszen a testületek 1998 előtt már dolgoztak egy 
körjegyzőségben. Amennyiben Nagybajcs aljegyzőt alkalmaz, annak bérét és járulékait, illetve a 
községek által fizetendő hányadot még ki kell számolni, de minden bizonnyal elég lesz az állami 
támogatás erre is. 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző A celldömölki tájékoztató alapján azt tudjuk 
elmondani, hogy jelenleg a három önkormányzat igaz, hogy nem éri el a 2 ezer főt, de úgy 
gondoljuk, hogy ez a létszám változni fog, és  így megfelelünk a törvényi előírásoknak.  
 
A testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót. 
 
 
 
 E) Döntés családsegítő szolgálatról 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester emlékezteti a képviselőket, hogy a Győri TKT megkereste az 
önkormányzatokat a családsegítő szolgálat feladatellátásának lehetőségeivel, a kidolgozott 
munkaanyagot megküldték a polgármesterek részére. Ismerteti a munkaanyagot. Az a véleménye, 
hogy mivel ez a feladatellátás így többletkiadással járna, Kisbajcs nem tud csatlakozni. 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző. A jogszabály kifejezetten nem kötelezi a kétezer fő 
alatti településeket erre a feladatellátásra, csak a hozzáférést kell biztosítani. 
 
 
Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

64 /2011. (VI.29.) számú határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy – figyelemmel 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseire – a 
Győri Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott családsegítő szolgálat feladat ellátásában nem 

kíván részt venni. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 
 

H) Győri Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás módosítása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Társulási Megállapodást módosítani kell, 
mivel a mozgókönyvtári ellátáshoz csatlakozott Gönyű község is. Ezen felül az Ikrényi 
Mikrotérséggen belül vállalt családi napközi feladat intézményi térítési díjai is módosítják a 
Megállapodást. Ismerteti a változások okait. 
 
 



  

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

65/2011.(VI.29.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja és tudomásul veszi. 
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 

 

 

 

 

 


