
JEGYZŐKÖNYV 

 
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 25-én 16.00 órai 
kezdettel tartott rendkívüli ülésén 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza  
 
Jelen vannak:  Kamocsai Sándor polgármester 

Császárné Kovács Erzsébet 
Győri Csaba  
Hargitai Istvánné 
Hatoss Gábor 
Id. Nagy Ignác  
Tolnai Ferenc képviselők 
 
Burányi Bernadett körjegyző 
 

Igazoltan távol van:  Bárány Dezsőné képviselő 
 
 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert a 8 tag közül 7 jelen van. 
Előterjeszti a napirendi javaslatot, melyet a képviselők egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 
napirendet tárgyalják. 
 

1) TEUT pályázat hiánypótlása 
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 
Burányi Bernadett körjegyző  elmondja, hogy hiánypótlási felhívás érkezett a Magyar 
Államkincstártól a TEUT pályázatot illetően. Sajnos érinti a korábban meghozott döntést is: a 
pályázati díj nem megfelelően került meghatározásra, mivel az nem lehet több, mint az igényelt 
támogatás 2.5 %-a. Emiatt minimálisan (6 ezer Ft-tal) csökken a hitel összege. Továbbá tájékozatja a 
képviselőket azokról a pótlásokról, amit a Körjegyzőség saját hatáskörben megtehet. Kéri a 
képviselőket, hogy az előterjesztést fogadják el. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

52/2009. (VI.25.) számú határozat 

A Kisbajcs Község Képviselőtestülete ülésén úgy határozott, hogy a Nyugat-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett „Belterületi közutak felújítására, 

korszerűsítésére” támogatására pályázatot nyújt be. 
A pályázat célja: 

Kossuth utca felújítása II. ütem 
A fejlesztés megvalósulási helye: Kisbajcs, Kossuth utca 150/5 hrsz 

A fejlesztés forrásösszetétele: 



Megnevezés Összege (Ft-ban) 

Saját forrás  

Hitel 4.058.082,- 

Támogatásból igényelt összeg 3.620.581,- 

Egyéb támogatás (nevesítve)  

Egyéb forrás  

Összesen 7.678.663,- 

 
A Képviselőtestület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló 
3/2009. (II. 13.) számú Költségvetési Rendeletében a 452025. Helyi közutak létesítése, 

felújítása szakfeladat 1254. Egyéb építmény vásárlása, létesítése valamint a 18211. 
Intézményi beruházások ÁFA-ja költségvetési során található.  A testület felhatalmazza a 

polgármestert a pályázat benyújtására. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

Határidő: 2009. Július 03. 
 

 
 
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 


