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JEGYZŐKÖNYV 
 
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 12-én 
(csütörtökön) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza  
 
Jelen vannak:  Kamocsai Sándor polgármester 

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

 
Burányi Bernadett körjegyző 

 
Igazoltan távol van:  Bárány Dezsőné  

Győri Csaba képviselők 
 
Jelen van továbbá:  Tolnay Béláné gazdálkodási előadó 

 
 

Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert a 8 tag közül 6 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 nem járt le 
határozat végrehajtási határideje. Kéri, hogy a képviselők ezt vegyék tudomásul. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette. 
 

 
2.) Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2009. évi költségvetése 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a képviselők az írásos előterjesztést kézhez kapták. 
A korábbi megbeszélésen elhangzott javaslatokat ismerteti: a kirándulásra szánt szállítási költségek 
150.000,- Ft-tal csökkenjenek, reprezentáció 200.000,- Ft-tal csökkenjen, de javasolja újra átgondolni. 
 
Hatoss Gábor képviselő: Az elhangzott javaslat szerintem a válságtervhez kapcsolódott. Azt 
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elfogadhatónak tartom. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Az alpolgármester tiszteletdíja maradjon ennyi, vagy esetleg 
változna-e? 
 
Hargitai Istvánné képviselő: A szándékom szerintem jó volt, de további ellentétet nem szeretne a 
testületen belül. Szerinte maradjon így. 
 
Burányi Bernadett körjegyző: Mint alpolgármester semmiképpen sem kaphatott volna üdülési 
csekket, hanem csak, mint az önkormányzat dolgozója, de ebben az esetben is le kellett volna 
mondani a tiszteltdíjának egy részéről. 
 
Hargitai Istváné képviselő mint a Kisbajcsi Énekkar vezetője köszöni, hogy az énekkar 
támogatását megemelte a testület. 
 
Kamocsai Sándor polgármester összefoglalja az elhangzottakat és kéri, hogy a képviselők hozzák 
meg döntésüket. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2009.(II.13.) rendelete 

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésről 
(Rendelet a jegyzőkönyv I. számú melléklete) 

 
Majd ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
17/2009.(II.12.) határozat    

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete tekintettel a világban kialakult gazdasági 
válságra, valamint az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére elhatározza, hogy az elfogadott 

költségvetés keretein belül is takarékosan gazdálkodik. Ezért a 2009-es költségvetési év első félévében 
csupán a legszükségesebb működési és felhalmozási kiadások teljesítésére törekszik a költségvetési 

tervezet előterjesztése második oszlopa szerint, ahol is a szállítási szolgáltatás 150.000 Ft-ra, a 
reprezentáció előirányzata 600.000,- Ft-ra csökken. 

Határidő: Folyamatos 
Felelős:Kamocsai Sándor polgármester 

Burányi Bernadett körjegyző 
 

3.) Rendelet-módosítás: Az óvodai, iskolai napközi otthonban fizetendő térítési díjakról 
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 
 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a RÁBAKÉSZ Kft. emelni kívánja az 
óvodai étkeztetés térítési díjait. Ismerteti a rendelet-tervezetet. A benyújtott ajánlatból 
kiderül, hogy az új díjai 2009. március 1-től lesznek érvényesek. 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének   
4/2009.(II.13.) rendelete  
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Az óvodai, iskolai napközi otthonban fizetendő térítési díjakról  
szóló  

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

( A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 
 
 

4.) Rendelet-módosítás: A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele során 
alkalmazott díjak megállapításáról 
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy tavaly azzal került elfogadásra a rendelet, hogy ez 
évben felülvizsgálatra kerülnek a díjak. Vannak olyan mozgóárusok, akik nem fizettek az 
önkormányzatnak. A Közlekedési Hatóság ez esetben kötelezi azt, aki hozzájárulás nélkül, vagy az 
abban foglaltaktól eltérő módon veszi igénybe a közutat. Aki nem fizet igénybevételi díjat, azt a díj 
megfizetésére, valamint pótdíj fizetésére kötelezi. A Közlekedési Hatóság most azt kéri, hogy 
bizonyíték szolgáljon arra, hogy mozgóárusítás keretében árusítanak az utcán. 
 
Kamocsai Sándor polgármester Ebben az évben jó lenne a kivetett összeget esetlegesen 
mérsékelni. Azok, akik fizetnek, azokkal jó a kapcsolat. Hajlandó-e a testület engedni a térítési díjból? 
Javaslom, hogy 50,- Ft-tal legyen kevesebb a díj. 
 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő: Szerinte engedjék el a felét, most látják milyen sok a fizetni 
való. 
 
Hargitai Istvánné képviselő: Szerinte legyen 200  Ft. 
 
Tolnai Ferenc képviselő: A lakosság által fizetendő díj ne legyen emelve, szerinte inkább az 
ingyenes igénybevétel kapcsán a 30 napot kellene csökkenteni. 
 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő: Igen, ez jó felvetés, szerinte a 15 nap elegendő lenne. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Szerinte ez elenyésző dolog a faluban, inkább a kocsikkal való 
utcában való parkolást tiltaná meg.  
 
Hatoss Gábor képviselő: Rövidebb legyen az időtartam, mert így van jogunk beleszólni. 
 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő: Javasolja a 21 napot, az pont 3 hét. 
 
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  
5/2009.(II.13.) rendelete  

A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele során alkalmazott díjak 
megállapításáról 

( A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 
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5.) A luxusadóztatással kapcsolatos települési átlagértékek meghatározásáról szóló 

rendelet hatályon kívül helyezése 
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 
 
 

Burányi Bernadett körjegyző: Az Alkotmánybíróság megállapította a luxusadó tv. 
alkotmányellenességét, ezért szükséges a helyi önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, 
valamint, az előírt adókötelezettségek megszüntetése. Kisbajcs községben ez a fajta adónem nem 
került alkalmazásra. 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
6/2009.(II.13.) rendelete  

A luxusadóztatással kapcsolatos települési átlagértékek meghatározásáról  
szóló rendelet  

hatályon kívül helyezéséről 
( A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


