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JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 

 

Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én 17,00 órai 
kezdettel tartott rendkívüli ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak:  Kamocsai Sándor polgármester 

Áder László 
Christmann-né Horváth Klára 
Győri Csaba képviselők 
Tolnai Ferencné képviselők 

 
Igazoltan távol van: Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 
 
Jelen van továbbá:  Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 
    
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert az 5 tag közül mindenki jelen van.  
Előterjeszti a napirendet, amit a képviselők egyhangúlag elfogadtak, és az alábbi napirendet tárgyalták. 
 
 

1.) 2011/2012. tanévre nyújtandó tanévkezdési támogatás 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az előző évekhez hasonlóan támogatnák az iskolás 

tanulókat. Tavaly az elsős tanulók – lakóhelytől függetlenül – ingyenes füzetcsomagot, valamint a 2-8 

osztályos, kisbajcsi iskolába járó tanulók is ingyenes füzetcsomagot kaptak. Javasolja, hogy az idén is 

hasonlóan támogassák a tanulókat. 

 

Áder László képviselő: Miért kapnak a szomszédos településen lakó elsősök is ingyenes csomagot? 

 

Kamocsai Sándor polgármester: Mert így egységes füzetcsomagja lenne minden elsős gyereknek. 

Összefoglalja az elhangzottakat és kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 

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

67 /2011. (VIII. 09.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011/2012.-es tanévben a kisbajcsi lakóhellyel 

rendelkező 2-8. osztályos tanulók, továbbá valamennyi, a kisbajcsi VMÁAMI-ba járó, kisbajcsi lakóhellyel 
rendelkező első osztályos tanuló részére ingyenes füzetcsomagot biztosít.  

A képviselő-testület felkéri és felhatalmazza Hargitai Istvánné és Takácsné Győri Éva pedagógusokat, hogy 
az osztályfőnökök szakmai iránymutatása alapján összeállított füzetcsomag beszerzése és kiosztása 

ügyében eljárjanak. 
A képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintetteket hirdetmény útján a 

döntésről értesítse. 
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Határidő: 2011. augusztus 31. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
 

2.) Döntés testvértelepülési együttműködési megállapodásról Csilizradvány községgel 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megkeresés érkezett az 
önkormányzathoz a szlovákiai Csilizradvány községből, szeretnék, ha a meglévő baráti viszony mellett más 
területeken is együttműködés jönne létre a községeink között. Elsősorban a hagyományápolás, 
tapasztalatcsere, oktatási  és nevelési intézmények közötti kapcsolat erősítése, rendezvényeken való 
részvétel, gazdasági és családi kötelékek kialakítása lenne a cél. Az együttműködés jó alkalom lehetne közös 
Uniós pályázatok kidolgozására is. Ismerteti a megállapodás-tervezetet. 
Amennyiben a képviselők támogatják az együttműködést, a megállapodás ünnepélyes aláírására augusztus 
14.-én a csilizradványi falunapon kerülne sor a polgármesterek és az iskolaigazgatók részéről. 
Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 

68 /2011. (VIII. 09.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja testvértelepülés 
együttműködési megállapodás megkötését Csilizradvány Község Önkormányzatával, a megállapodást 

megismerte, és az abban megfogalmazott célok megvalósítását vállalja. 
A Képviselő-testület felkéri Kamocsai Sándor polgármestert és Szabó Miklós iskolaigazgatót, hogy az 

előterjesztés szerinti megállapodást Csilizradvány Községgel írja alá. 
Határidő: 2011. augusztus 14. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 
 
 
 

3.) Győri Többcélú Kistérségi megállapodás módosítása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a megállapodás módosítására azért van szükség, mert 
bár döntés született arról, hogy Kisbajcs nem csatlakozik a családsegítő szolgálathoz, vannak települések, 
amelyek a Társuláson belül kívánják ezt a feladatot ellátni, így az ő csatlakozásukkal módosul a 
megállapodás. Ismerteti a megállapodás módosításra kerülő pontjait. 
Javasolja, hogy a képviselők hagyják jóvá a módosítást. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

69 /2011. (VIII. 09.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülése 

által 2011. június 21-én tárgyalt családsegítő szolgálat elindítását, valamint ezáltal a Társulási Megállapodás 
módosítását elfogadja, és tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
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Mivel mást tárgy, bejelentés nem volt a polgármester megköszönte a képviselők aktív részvételét, és a 
képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését bezárta. 
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Tóthné Ács Ildikó                                         Kamocsai Sándor  
                         mb. körjegyző polgármester 


