
 1 

  
  

KKIISSBBAAJJCCSS  KKÖÖZZSSÉÉGG    
ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTAA    

KKÉÉPPVVIISSEELLŐŐ--TTEESSTTÜÜLLEETTEE  
  
  
  
  

JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
  

 

Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

2011. szeptember. 14.-én (szerda) 17.00 órai kezdettel tartott 

rendkívüli ülésén.  
  
  
  
  
 

 HATÁROZATOK:   98-99/2011. (IX.14.)  

 

RENDELETEK:    ----------  



 2 

JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 

 

 
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én (szerdán) 
17,00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak:  Kamocsai Sándor polgármester 

Áder László 
Christmann-né Horváth Klára 
Győri Csaba képviselők 

 
Igazoltan távol van:  Tolnai Ferencné képviselő 

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 4 jelen van. Elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívására a 
napirenden lévő pályázat beadási határidejének közelsége miatt került sor. Előterjeszti a napirendi 
javaslatot a meghívóban foglaltak szerint. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokat határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendet tárgyalta: 
 
 

1.) „Nagycsaládosok a családokért” elnevezésű projekt támogatása TÁMOP pályázat 
keretében 
Előadó: Győri Csaba képviselő 

 

Győri Csaba képviselő tájékoztatja a képviselőket, hogy a győri Família Nagycsalásosok Egyesülete, mint 
pályázó kéri az önkormányzat együttműködési szándéknyilatkozatát a „Nagycsaládosok a családokért” 
elnevezésű projekt megvalósítása érdekében. Ismerteti a pályázati felhívást. 
 
Christmann-né Horváth Klára képviselő: Milyen anyagi vonzata van ennek az önkormányzatra nézve? 

Győri Csaba képviselő A nyilatkozat tartalmazza azt is, hogy az együttműködés Kisbajcs számára anyagi 
kötelezettségvállalást nem jelent. Legfeljebb, ha sikeres pályázat esetén megvalósulnak a pályázati célok, 
akkor a képzésekhez, programokhoz termet kell biztosítanunk. Az együttműködésnek viszont számos 
pozitív hozadéka lenne számunkra, mivel többek között képzések, szaktanácsadások, programok, helyi 
önkéntesség erősítése, egyesületek támogatása várható. 
 
Áder László képviselő: Egyetértek a pályázat célkitűzéseivel, szerintem támogassuk a projektet, de anyagi 
kötelezettségvállalást ne tegyünk. 
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Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

98 /2011. (IX.14.) határozat 
 

 Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a győri Família Nagycsalásosok Egyesülete 
kedvezményezett által megvalósuló, a Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.5.1.B-11/2 „A 
családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című pályázati felhívására benyújtandó 

„Nagycsaládosok a családokért” elnevezésű pályázat támogatása esetén együttműködik a FAMILIA 
Nagycsaládosok Egyesületével a projekt megvalósítása során. 

 A Képviselő-testület a fent megjelölt projekt célkitűzéseit megismerte, azzal egyetért, és 

támogatja. 

 Az együttműködés Kisbajcs Község Önkormányzata számára anyagi kötelezettségvállalást nem 
jelent. 

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az együttműködési szándéknyilatkozatot a FAMILIA 
Nagycsaládosok Egyesületével írja alá. 

 

Határidő: 2011. szeptember 15., illetve folyamatos 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

2.) Döntés szociális bizottság felállításáról a Győri Többcélú Kistérségi Társuláson belül 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a legutóbbi Társulási Tanácsülésen kezdeményezés 
indult egy szociális bizottság felállítására, erről kell döntést hozni. A bizottság a szociális ügyek intézéséhez 
nyújtana hatékony segítséget a kistérségen belül. 
 
Áder László képviselő: Eddig ki látta el ezt a feladatot? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: A Tanács döntött ilyen tárgyú ügyekben, de tudni kell, hogy egyre több 
az efféle jellegű kérdés, ezért lenne segítség egy külön bizottság felállítása. Ezen kívül a Társulás két 
gyermekjóléti intézményt tart fenn, melyek feladatai egyre bővülnek.  
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
99 /2011. (IX.14.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Bizottságának felállítását egyhangúlag támogatja. 

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogató nyilatkozatot a Társulás részére küldje meg. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

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 


