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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8.-án 
(csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt képviselő-testületi ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
  
Jelen vannak:    Kamocsai Sándor polgármester 

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

    
Jelen vannak továbbá:  Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző  

Major Gabriella ügykezelő- jegyzőkönyvvezető 
 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes, mert az 5 tag közül 5 jelen van. Előterjeszti a napirendi javaslatot a 
meghívóban foglaltak szerint.  
 
A képviselő-testület a napirendi pontokat határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendet 
tárgyalta: 
 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az előző képviselő-testületi ülések óta több 
határozat végrehajtási határideje járt le, így: elfogadásra került az önkormányzat 2011. I. félévi 
gazdálkodásának eredményéről készült beszámoló, sor került a folyószámla-hitel megújítására, 
aláírtuk a szerződést az önkormányzat könyvvizsgálata tárgyában. Az ÖNHIKI pályázat elkészült, 
holnapi napon kerül benyújtásra az államkincstárhoz.  
Ezen kívül kifizetésre került a szőgyei Imaház még fennmaradó tétele, és beérkezett a 
mozgószínpad és a csapadékvíz önkormányzatot illető támogatási összege is. 
Kéri, hogy a képviselők a beszámolót fogadják el. 

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

 
89/ 2011. (IX.08) határozat 

 Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 84, 85, 86, 87/2011. (VIII.16.),  
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta, és tudomásul vette. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
2.) „Jó tanuló - jó sportoló” pályázatok elbírálása  

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző jelzi, hogy a napirendi pont tárgyalása zárt ülésen kell, 
hogy történjen, mivel személyes ügyet érint, és nincs az érintettektől hozzájáruló nyilatkozatunk. 
 



  

Jelen napirendi pontnál a képviselő-testület döntést nem hozott, azt zárt ülésen tárgyalja. 
 
 

3.) Tájékoztató a Kismező utca útépítésével kapcsolatban 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti az utca útépítésére beérkezett árajánlatot, különböző 
szintű kivitelezéssel. Bármelyik változat valósul is meg, az önkormányzat 5 millió forintot vállalt 
fel a költségekből. Az utcában 42 ingatlannal számolhatunk, közöttük kell megosztani az útépítés 
költségeit, mert azt teljes egészében az önkormányzat felvállalni nem tudja. 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző ismerteti a vonatkozó jogszabályokat, melyek szerint 
kérdéses, hogy ugyanarra a vagyontárgyra, jelen esetben ingatlanra vethetünk-e ki a már meglévő 
kommunális adó mellé még útépítési hozzájárulást is, mert gyakorlatilag ez is egy helyi 
adónemnek felel meg.  
 
Áder László képviselő szerint ez az önkormányzatnak csak egy hozzájárulás. Szerinte itt az 
önkéntességen van a hangsúly, így adók módjára nem is lehet behajtani a követelést. 
 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester véleménye szerint a lakóknak kell felvállalniuk a 
rájuk eső részt, vagy meg kell várniuk, amíg az összes telek beépül, és utána lehet aszfaltozni. 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző elmondja, hogy az aszfaltos út kiépítése nem kötelessége az 
önkormányzatnak. 
 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester szerint a legjobb az lenne, hogyha létrejönne egy 
útépítő közösség. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a környékbeli településeken is ilyen közösséggel 
oldották meg a feladatot. Úgy látja, mivel nem várható út- és járdaépítésre pályázati kiírás, ezt 
mindenképp az utca lakóinak, vagy lakóival kell megoldani. 
 
Császárné Kovács Erzsébet szerint fel kellene függeszteni a kommunális adót. 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző ez a falu többi lakosával szemben diszkrimináció lenne.  
 
Christmann-né Horváth Klára kérdezi, hogy ehhez a kérdéshez a lakók mit szólnak. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy eltérő a lakók hozzáállása, van aki, hajlandó 
lenne hozzájárulni az építéshez, van, aki viszont nem. Javasolja a Kismező utca aszfaltburkolatát. 
Kérdés, hogy a saroktelkeseknél ez hogyan legyen megoldva. Szerinte fontos lenne a mielőbbi 
megoldás, mivel jön a hideg idő, és a helyzet csak romlani fog. 
 
Christmann-né Horváth Klára szerint a legfontosabb az útépítő közösség, mivel szerinte csak 
úgy tud az önkormányzat segíteni, ha a lakók is hajlandóak lépni ez ügyben. 
Győri Csaba véleménye szerint, ha nincs kezdeményező a lakosok felől, akkor nincs értelme. 
 
Christmann-né Horváth Klára úgy gondolja, hogy az utcában lakókat fel kellene kérni, talán így 
nagyobb lenne az összetartó erő köztük. Fontos, hogy a lakók érezzék, hogy ez nem kötelező, 
csupán egy lehetőség. 
 
Áder László szerint az önkormányzat ebbe csak annyira folyjon bele, amennyire muszáj, pl. némi 
segítséget nyújthat azzal, hogy terveket ad a munkálatokhoz. Javasolja, hogy egy felhívást kellene 



  

kiküldeni levél formájában, és majd eldől, akarnak-e aszfaltos utat, vagy sem, s ha megalakul az 
útépítő közösség, akkor további számításokat is lehet készíteni.  
Ajánlja továbbá, hogy tudassuk a lakókkal, hogy az önkormányzat a kivitelezéshez felajánlott 
5millió forintot továbbra is fenntartja. 
 
Győri Csaba Kérdés, hogy van-e egyáltalán olyan lakos az utcában, aki az építő közösség ügyeit 
vállalná? 
 
Christmann-né Horváth Klára: Majd a levelek kiküldése után kiderül, de ide mindenféleképpen 
szükséges a lakossági kezdeményezés és összefogás. 
 
Kamocsai Sándor polgármester kéri a képviselőket, hogy hozzák meg döntésüket. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta 

 
90/ 2011. (IX.08.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, levélben tájékoztatja a 
Kisbajcs, Kismező utcában lakókat az utca szilárd burkolattal történő ellátásával kapcsolatos 
várható költségekről, továbbá javasolja útépítő közösség létrehozását a munkálatok mielőbbi 

megkezdése érdekében. 
Felkéri a polgármestert, hogy az érintettek részére a tájékoztató leveleket küldje meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

4.) Rendezési terv felülvizsgálata 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy időszerű a község rendezési tervének 
felülvizsgálata. Tájékoztatni kell a lakosságot, hogy lehetőség van a terv módosításával 
kapcsolatban javaslattételre, jelezzék felénk ez irányú igényeiket. Mindenképpen ki kell kötni 
azonban a továbbiakban, hogy magánérdekből történő módosítás esetén a költségeket az 
ingatlantulajdonos viseli. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta 
 

91/ 2011. (IX.08.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a község rendezési tervének 

felülvizsgálatát. Ennek során a lakosság részéről jelentkező, magánérdekű módosítás esetén az 
eljárás költségi a változtatást kezdeményező ingatlantulajdonos(oka)t terhelik. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
5.) Tájékoztató pályázati lehetőségekről 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők kézhez 
kapták. Bár hivatalos értesítés még nem érkezett az óvoda fűtéskorszerűsítésére beadott 
pályázatunkról, várhatóan nem kapott kedvező elbírálást az igényünk, ezért úgy gondolja, 
érdemes más pályázati lehetőségeket is számba venni. 
 
Áder László képviselő: Úgy látom, itt a kapacitás-bővítésen van a hangsúly, ennek keretében lehet 
infrastruktúra-fejlesztéshez támogatást igényelni. 
 



  

Kamocsai Sándor polgármester Az Óvodánál egy tornaszoba kialakítását tudnám elképzelni, a 
homokozóért és a kisházért cserébe, ezeket pedig máshova el lehet helyezni. Ebben a szobában 
kisebb rendezvényeket is lehetne tartani. 
 
Győri Csaba képviselő: Szerintem most ez a férőhely-bővítés nem aktuális, térjünk vissza rá a 
későbbiekben. 
 
Jelen napirendi pontnál a Képviselő-testület döntést nem hozott. 

 
 

6.) Rendeletalkotás parkolóhelyek biztosításáról 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az IKSZT építésével párhuzamosan 
parkolóhelyeket is kell biztosítanunk az udvarban, de az OTÉK előírásaihoz képest jóval 
kevesebb hely is elegendő lenne.   
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző elmondja hogy a jogszabály lehetőséget ad az OTÉK 
normáitól való eltérésre, ehhez az önkormányzatnak parkolási rendeletet kell alkotnia. Ebben 
legfeljebb ± 50%-kal eltérő értékeket állapíthat meg. Jelen esetben az előírt 11 férőhely tehát 
legfeljebb 6-ra csökkenthető. 
 
Tolnai Ferencé képviselő: Erre is kaptunk pályázati támogatást? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Nem, a parkoló kialakításának költségei nem szerepelnek a 
támogatott tételek között. 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: A férőhelyek számának csökkentése előtt azonban az 
OTÉK előírásai szerint közlekedési vizsgálatot kell lefolytatni, amely előzetes információk alapján 
mintegy 100-200ezer forintba kerülne. 
 
Győri Csaba képviselő: Ebből az összegből már parkolóhelyeket is lehet kialakítani. 
 
Jelen napirendi pontnál a Képviselő-testület döntést nem hozott. 
 
 

7.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
 
A) Adományok gyűjtése a Viski Református Egyházközség óvodája részére 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a megyei Kormánymegbízott felhívását. Az 
adománygyűjtés célja, hogy a magyar gyermekek magyar anyanyelvű intézménybe járhassanak a 
kárpátaljai Visk községben azáltal, hogy az óvoda elkészül.  
 
Christmann-né Horváth Klára képviselő: Nem hiszem, hogy az önkormányzatnak módjában 
áll támogatni ezt a kezdeményezést. 
 
Kamocsai Sándor polgármester emlékezteti a képviselőket, hogy a testület egy korábbi döntése 
alapján csak helyi alapítványok és szervezetek támogatását vállalják. 

 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta 

 
 



  

92/ 2011. (IX.08.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy csak helyi 

szervezeteket kíván támogatni, a Viski Református Egyházközség óvodaépítés támogatása iránti 
kérelmét elutasítja. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

 B) GYTKT Társulási Megállapodás módosítása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a módosítás okait. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 
szeptember 7.-i tanácsülésen nyomatékosan felhívták a polgármesterek figyelmét a testületi 
határozatok megküldésének fontosságára, mivel sok pályázat és kezdeményezés ezek elmaradása 
miatt csúszik. A jövőben még inkább figyelemmel kísérik a települések határozatainak határidőn 
belüli beérkezését. 
Kéri a képviselőket, hogy elfogadják el a módosítást. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta 
 

93/2011.(IX.08.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 

Tanácsülése által 2011. szeptember 7-én tárgyalt Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak 
szerint elfogadja, és tudomásul veszi. 

A módosítás értelmében a továbbiakban Nagyszentjános Község Önkormányzata családi napközi 
telephelyet biztosít, továbbá Győrújbarát és Ikrény a Társulás társszékhelyeként működik.   

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

C) Háziorvosi ügyeleti idő módosítása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Közhasznú 
Kft. biztosítja Kisbajcs részére is a háziorvosi ügyeleti ellátást. A Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy a Kft. 
működési engedélyének módosítása érdekében nyilatkozzon arról, hogy a tervezett ügyeleti idő 
változáshoz hozzájárul-e vagy sem.  
Ismerteteti az ügyeleti ellátás korábbi és új, tervezett időpontjait. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

94/ 2011. (IX.08.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Háziorvosok Ügyelete Nonprofit 

Közhasznú Kft. (9086 Töltéstava, Petőfi u. 120.) által tervezett ügyeleti ellátás idejének 
módosításához hozzájárul. 

A módosítást követően az ügyeleti ellátás ideje az alábbiak szerint módosul: 

 Munkanapokon hétfőtől csütörtökig: 16 órától másnap reggel 7 óra 30 percig 

 Pénteki napokon: 13 óra 30 perctől szombat reggel 7 óra 30 percig 

 Szombaton és munkaszüneti napokon: 7 óra 30 perctől másnap reggel 7 óra 30 percig. 
Amennyiben az ügyeleti idő módosításából többletköltségek adódnak, annak megfizetését az 

önkormányzat vállalni nem tudja. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 



  

D) Döntés utazó pedagógusok támogatása tárgyában 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző  

 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a Többcélú Kistérési Társulás 
Oktatási Bizottsága a szakos ellátottság növelése érdekében támogatni kívánja az utazó óraadó 
pedagógusokat azzal, hogy hozzájárul utazási költségeikhez meghatározott összeg erejéig. Arról 
kell döntést hozni, hogy az önkormányzat is támogatja-e ezt a kezdeményezést, és a kisbajcsi 
iskolára vonatkozóan megkötik-e a megállapodást a Kistérséggel. Ismerteti a pénzeszköz-átadási 
megállapodás tartalmát. 
 
Kamocsai Sándor polgármester vállalja, hogy a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a 
képviselő-testületeket a megállapodásról. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

95/ 2011. (IX.08.) határozat 
 Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános 

és Alapfokú Művészetoktatási Iskola hatékonyabb működése és az oktatás színvonalának emelése 
céljából támogatja és részt kíván venni a GYTKT Oktatási Bizottsága által indított utazó 

pedagógus hálózat kialakításában, a szakos lefedettség javítása érdekében. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Győri Többcélú Kistérségi Társulással a 

támogatási értékű pénzeszköz-átadási megállapodást írja alá. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 
 
Napirendek után:  
 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti az elkészített Önhiki-pályázat tartalmát, valamint 
annak szöveges indokolását. 

 
 
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   mb. körjegyző 

 

 

 

 

 


