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JEGYZŐKÖNYV 
 
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 2-án 
(csütörtökön) 17.00 órai kezdettel tartott nyílt képviselő-testületi ülésén 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
  
Jelen vannak:  Kamocsai Sándor polgármester 

Bárány Dezsőné 
Császárné Kovács Erzsébet 
Hatoss Gábor  
Id. Nagy Ignác  
Tolnai Ferenc  
Győri Csaba  
Hargitai Istvánné képviselők 
 

Jelen vannak továbbá: 
Burányi Bernadett körjegyző 

   Tolnay Béláné gazdálkodási előadó 
 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert a 8 tag közül 8 jelen van. Előterjeszti a napirendi javaslatot, melyet a képviselők 
egyhangúlag elfogadtak, és az alábbi napirendet tárgyalják. 
 
 
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az előző képviselő-testületi ülés óta több határozat 
végrehajtási határideje járt le, nevezetesen: 
A képviselő-testület döntött a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról az iskola akadálymentesítési munkái 
kapcsán, döntött továbbá az emlékpark elnevezéséről, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának 
kérdéséről, a falunap lebonyolításáról, a polgárőrség megalakításának támogatásáról, a 2010/2011-es 
tanévre nyújtandó tanévkezdési támogatásról, a folyószámlahitel meghosszabbításáról, Pap Gabriella 
ingatlanáról való elidegenítési tilalom törléséről. Elbírálta a könyvvizsgálói tevékenység elvégzésére, a 
belterületi csapadékvíz I. ütem közbeszerzési eljárásban beadott árajánlatokat, választott a belterületi 
csapadékvíz elvezetéséhez projekt menedzsert, elfogadta a Győri Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
megállapodás módosítását. 
 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő kérdezi, hogy mi lett a polgárőrséggel?   
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az idő nagyon rövid volt a polgárőrség megalakítására, 
most jelenleg nagyon nagy csend van körülötte.  
 
Tolnai Ferenc képviselő kérdezi, hogy mi  van a csapadékvizes projektmenedzserrel?  
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy Nagy Tamás lesz a projektmenedzser, aki a pályázatot 
írta. 
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Kéri, hogy a képviselők fogadják el a tájékoztatót. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 

74/2010.(IX.2.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 47,48,49/2010.(V.31.), 

52,53,55,56,58,59,60,61,62/2010.(VII.1.) határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi és 
elfogadja. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

2.) Beszámoló az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2010. I. félévi 

gazdálkodásának eredményeiről 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a képviselők az írásos előterjesztést kézhez kapták kéri, 

hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket. Elmondja, hogy a közös intézményekét már a 

testületek elfogadták, itt igazából csak a község beszámolóját kell megbeszélni.  

 

Győri Csaba képviselő: fejlesztési hiteleket nem értem. Kérdezi, hogy az önerőnél nagyobb hitelt is 

felvehet az önkormányzatnál. A csapadék víz esetében kevesebb önerő van kimutatva, mint a hitel!  

 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a csapadékvíznél kevesebb hitelt tudott felvenni az 

önkormányzat, mint az önerő, mivel az OTP csak a hitelkérelem benyújtását megelőző 6 hónap számláit 

tudja figyelembe venni. Már voltak kifizetések, ezért volt olyan számla amit nem tudott az OTP figyelembe 

venni( tervezési szerződés, MT elkészítése, stb…) A különbözetet a fejlesztési tanács felé igazolni kellett 

szerződésekkel, számlákkal. 

 

Győri Csaba képviselő: a TEUTnál is így van?  

 

Kamocsai Sándor polgármester: igen.  

 

Győri Csaba képviselő mit takar az állami támogatás visszafizetési kötelezettség?  

 

Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy 2009. évi kimutatás alapján, ÖNHIKI és 

munkáltatói hozzájárulások csökkenése miatt.  

 

Győri Csaba képviselő: Pannon-víz Zrt. miért csak most fizet iparűzési adót?  

 

Kamocsai Sándor polgármester ebben az évben értük el azt, hogy a Pannon-Víz a telephelye után is 

fizessen iparűzési adót. Ez jelenti a többletbevételt. Sajnos azonban azt is el kell mondani, hogy az SZJA-át 

vissza kell fizetni.  

 

Győri Csaba képviselő: Az adóbevallást ellenőrzik itt a Körjegyzőségen?  
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Burányi Bernadett körjegyző: igen a bevallás átnézésre kerül. Magyarázatot kértünk hivatalosan a 

Pannon-Víztől, hogy miért úgy osztotta meg az adóalapját, ahogy azt tette, de nem érkezett válasz. Ez után 

a Polgármester Úr sikeresen felvette a kapcsolatot a gazdasági igazgatóval.   

 

Győri Csaba képviselő a csapadék vizes pályázatnál miért került visszautalásra a közel 160 ezer forint.  

 

Burányi Bernadett körjegyző: A csatornázás nem csak önkormányzati területeken, hanem állami 

területen is meg fog valósulni. Az MNV Zrt.-től a tulajdonosi hozzájárulás kiadásához a vagyonkezelővel 

megállapodást kellett kötnie a területhasználatra, amiért először kártalanítást kértek. Aztán Budapesten 

másfajta szerződést akartak velünk kötteni. Ezért kértük, hogy utalják vissza a kifizettet kártalanítási 

összeget.  Erre 2009.évben befizetésre kerültek összegek, ezeket kaptuk vissza. 

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

72/2010.(IX.2.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és a közös fenntartású 

intézmények gazdálkodásának 2010. évi első féléves teljesüléséről szóló beszámolót tudomásul veszi és 

elfogadja az előterjesztés szerint. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

3.) Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2010. évi 

költségvetésének módosítása 

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 

Burányi Bernadett körjegyző ismerteti az írásos előterjesztést. Elmondja továbbá, hogy lehetséges a 

rendelet módosítás a folyamatban lévő akadálymentesítési pályázat miatt( hitel és támogatás szerepeltetése 

a rendeletben), illetve amiatt, hogy az IKSZT biztosan 2011. évben fog megvalósulni, ezért az itt 

jelentkező hitel és támogatást nem kell szerepeltetni a rendeletben.  A csapadékvíznél több hitelfelvétel 

szükséges, mivel nem vagyunk jogosultak az EU Önerő Alap pályázatra. 

Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 

 

Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2010.(IX.3.) rendelete 

Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2010. évi költségvetéséről szóló  

2/2010.(III.02.) rendeletének módosításáról 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra) 

 

4.) Az Óvodai, iskolai napközi otthonban fizetendő térítési díjakról szóló rendelet 

módosítása 

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 
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Burányi Bernadett körjegyző ismerteti az Öreg Duna Vendéglő ajánlata alapján átdolgozott új rendeletet 

összehasonlítva a korábbi térítési díjakkal. Kérdéses a hatálybalépés időpontja, mivel a rendeletnek 

visszamenőleges hatálya nem lehet. Nagybajcs javasolja, hogy október hónaptól kellene megállapítani az új 

térítési díjakat. Nagybajcs saját óvodájának a térítési díj megállapításánál érdekelt.  

 

Tolnai Ferenc képviselő: javaslom, hogy 2010. szeptember 13. naptól módosítsák a térítési díj mértékét. 

 

Császárné Kovács Erzsébet képviselő elmondja, hogy a vállalkozó vállalta, hogy januárban a nyersanyag 

költségeket nem emeli annak ellenére, hogy emelkednek az árak.  

 

Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy ehhez nem szükséges a többi fenntartó önkormányzat döntése?  

 

Burányi Bernadett körjegyző már régóta így dönt a testület, tájékoztatjuk a másik három 

önkormányzatot erről, illetőleg a gyermekvédelmi rendeletben felhatalmazza a többi önkormányzat a 

gesztort a rendelet meghozatalára.  

 

Győri Csaba képviselő: ha már nem kell a másik önkormányzatok véleményét kikérni, akkor nem 

tarthatjuk magunkat ahhoz, hogy január 1-gyel változtatjuk a térítési díjakat?  

 

Császárné Kovács Erzsébet képviselő  javasolja, hogy ezt csak 2010. december végéig fogadjuk el, és 

kérjük, hogy január 1-től adjon új ajánlatot.  

 

Győri Csaba képviselő ezzel a vállalkozó fog jól járni. Szerinte meg kell határozni, hogy januártól 

mennyit emelhet a vállalkozó.  

 

Hargitai Istvánné képviselő: javaslom, hogy 2011. december 31. napjáig fogadjuk el ezt az összeget a 

vállalkozótól.   

 

Kamocsai Sándor polgármester összefoglalja az elhangzottakat és kéri, hogy a képviselők hozzák meg 

döntésüket: 

 

Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

6/2010.(IX.3.) rendelete 

Az óvodai, iskolai napközi otthonban fizetendő térítési díjakról  

szóló  

2/2005.(II.20.) rendelet módosításáról 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra) 

 

5.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

A) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 

          Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 
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Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy már a korábbi években is csatlakozott az önkormányzat a 
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz. A pályázatban nincs változás. A rászoruló főiskolai, egyetemi 
hallgatók A és B típusra adhatják be pályázatukat. Az önkormányzat a megyei önkormányzattal együtt 
ítélhet meg támogatást a pályázóknak, illetve az intézmény is támogathatja a fiatalt. Az ülésen a képviselő-
testületnek dönteni kellene arról, hogy csatlakozni kívánnak-e? Kéri, hogy a képviselők hozzák meg 
döntésüket. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 
 

76/2010.(IX.2.) határozata 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Pályázat 2010/2011-es fordulójához csatlakozik.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a csatlakozásról szóló nyilatkozatot aláírja és azt az illetékes szerv felé megküldje.  

Továbbá felkéri a körjegyzőt, a pályázat helyi lebonyolítására. 
Határidő: 2010. szeptember 30., folyamatos 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester,  
    Burányi Bernadett körjegyző 

 

 

B.) Micro-Wave Bt. ajánlata 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Micro-Wave Bt. kérelemmel fordult az 

önkormányzathoz, a helyi hírtévéhez való csatlakozással kapcsolatban. Elmondja továbbá, hogy ez az 

önkormányzatnak pénzébe nem kerülne. Az alsó szigetközi önkormányzatokat fogja össze a Micro-Wave 

Bt., Győrzámolyon van a központ. Meghatározott időközönként közérdekű adatokat adhat közre az 

önkormányzat, lehetőség van videó közreadására is, a szomszédos önkormányzatoknál ez már működik. 

Javasolja támogatni a kezdeményezést és csatlakozzanak a rendszerhez. 

 

Hargitai Istvánné képviselő elmondja, hogy amennyiben nem kerül az önkormányzatnak pénzébe, akkor 

csatlakozzanak, mivel így más községekről is kapnak információt. 

 

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

77/2010.(IX.2.) határozata 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Micro-Wave Bt. tájékoztatója alapján 

csatlakozni kíván az általa működtetett rendszerhez, melyben az önkormányzatoknak lehetősége 

van „helyi csatornán” közérdekű adatokat közzétenni. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

C.) Bácsai Agrár Zrt. kérelme 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Bácsai Agrár Zrt. kérelemmel fordult az 

önkormányzathoz azzal, hogy a kisbajcsi műhely épületeit bővíteni szeretné. Elmondja, hogy a rendezési 

terv alapján az a terület a Bácsai Agrár Zrt-nek területet kell leadnia az úthoz az önkormányzat számára. Az 
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új elnök nehezen akarta elfogadni, hogy ingyen viszonylag elég nagy területet le kellene adnia. Azzal 

próbáltuk meggyőzni, hogy a jelenlegi helyzeten nem változna semmi sem, mert a kerítés jó helyen van. 

Végül sikerült meggyőzni az elnököt, hogy ingyen átadja az önkormányzatnak a területet, de az 

önkormányzat vállalja fel az összes felmerülő költséget. Az önkormányzatnak a kimérési költséget és az 

ügyvédi költséget kellene megfizetni. A kimérésre két ajánlatot kértek, ezeket ismerteti. Illetőleg az ügyvédi 

munkára állandó szerződésük van, az ügyvéd kb. 40 ezer Ft +Áfa munkadíjat kér egy szerződés 

megkötéséért. Ennek fejében területet kapnának, kéri a döntést meghozni.  

 

Tolnai Ferenc képviselő kérdezi, hogy mekkora területet kapnának mindezért.  

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy pontosan ezt még nem tudják, mivel a kimérések még 

nem történtek meg. A Geo Scope Bt. adott árajánlatot a munkával kapcsolatban, javasolja elfogadni. 

 

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

78/2010.(IX.2.) határozata 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisbajcs 035/1 hrsz megosztásához, 

illetőleg az útlejegyzéshez szükséges munkarészek elkészítésére a Geo-Scope Bt.  választja ki, 

49.000 Ft+ Áfa ajánlatával. A képviselő-testület az adásvételi szerződés megkötéséhez vállalja az 

ügyvédi munkadíj megfizetését. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, illetőleg a körjegyzőt az útlejegyzés végrehajtására. 

Határidő: 2010. október 30. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

Burányi Bernadett körjegyző 

 

D.) Csapadékvíz elvezetéséhez árajánlatok elbírálása 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a csapadékvíz pályázat esetében is tájékoztatni kell a 

nyilvánosságot, a pályázatban 525 ezer forint került betervezésre. Ezen cégeket is ki kell választani, 

tájékoztatásra 3 árajánlat érkezett.  

 

Tolnai Ferenc képviselő kérdezi, hogy miben nyilvánul meg a tájékoztató? 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy tájékoztató táblákat, hirdetést, szórólapokat, 

fotódokumentáció készítését, nyító-záró rendezvény szervezését kell érteni alatta. A beadott árajánlatok 

alapján az INFO TRADE adta a legjobb ajánlatot, javaslom azt elfogadni.  

A műszaki ellenőr kiválasztásával kapcsolatban elmondja, hogy Biczó László 1.250 ezer forint, Podráczky 

László 1250 +Áfa ezer forint, a harmadik szakember 1300 ezer forint + Áfa árajánlatot adott be. Javasolja 

a Biczó László ajánlatát elfogadni.  

 

Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy érti a Biczó Úr a dolgát.  

 

Kamocsai Sándor polgármester az információk alapján rendesen végzi a munkáját.  
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Bárány Dezsőné valóban ügyes ember, javasolja az elfogadást. 

  

 

Kamocsai Sándor polgármester jogi szolgáltatások nyújtására Ponácz György 200 ezer forint + Áfa, 

Info Trade 300 ezer forint + Áfa, a harmadik árajánlat Dr. Kianek Zoltán 400 ezer forint + Áfa.  

 

Kamocsai Sándor ajánlom elfogadni a legalacsonyabb árat. 

 

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

79/2010.(IX.2.) határozata 
 A) Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a belterületi csapadékvíz I. ütem projekt 

megvalósításához műszaki ellenőrnek Biczó László Tamás (9012, Győr, Epres utca 4. I/1.) műszaki 

ellenőrt választja meg 1.000.000,- Ft+ Áfa árú ajánlatával. 

B) Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a belterületi csapadékvíz I. ütem projekt 

megvalósításához a tájékoztatás és nyilvánossági követelmények teljesítésére az Info Trade Hungary 

Gazdasági Szolgáltató Bt. (8300, Tapolca, Juhász Gyula u. 20.) bruttó 525.000 Ft  értékű ajánlatát fogadja 

el. 

C)Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a belterületi csapadékvíz I. ütem projekt 

megvalósításához jogi szolgáltatások nyújtására az Ekron Consulting Üzleti és Technológiai Fejlesztő Kft. 

(9022, Győr, Liszt F. u. 39.)  250.000+ Áfa értékű ajánlatát fogadja el. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szerződések aláírására. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
E.) Folyamatban lévő beruházásokról tájékoztató 

 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi tájékoztatót adja:  

 Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda külső homlokzatának felújítása:  a szigetelés és az ablak 

cseréje megtörtént, a gázkazán kicserélésre került. A színezést most kezdték el, a hét végéig be 

fogják fejezni a munkálatokat. Műszaki átadás 2010. szeptember 7-én lesz. 

 Vörösmarty Mihály Általános Iskola akadálymentesítése: a járólap az auláig meg van, a festés 90 

%-ig meg van. Sajnos a vizesblokkok vannak elmaradva.  

 Csapadékvíz elvezetés pályázat közbeszerzés újból ki lesz írva, lehetőleg ebben az évben még el 

kell végezni, az időjárástól azonban sok minden függ. 

 IKSZT pályázat majd csak 2011. évben fog megvalósulni. 

 Mobilszínpados pályázat szintén nyert elsődleges tájékoztatás alapján, a megvalósítás csak 2011. 

évben  

A képviselő-testület a tájékoztató határozathozatal nélkül tudomásul vette és elfogadta. 
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Mivel más tárgyú bejelentés nem volt, polgármester megköszönte a jelenlévők aktív részvételét és a 
nyilvános ülést bezárta. 

K.m.f. 
 Burányi Bernadett                                   Kamocsai Sándor  

                         körjegyző                            polgármester 
 

   


