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JEGYZŐKÖNYV 
 
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 23-án (hétfőn) 
19.00 órai kezdettel tartott ülésén 
 
Helye: Kisbajcs, Iskola  
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 

Jelen van továbbá:  Tolnay Béláné gazdálkodási előadó 
 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert a 8 tag közül 8 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 több határozat 
végrehajtási határideje járt le, nevezetesen: 
A képviselő-testület elfogadta a 2010. évi belső ellenőrzési tervet, a 0123/25 hrsz-ú terület belterületbe 
vonását, benyújtotta a kistérségi turisztikai, illetve a Lieder mozgó színpadra a pályázatot. Döntött a 
mikulás ünnepség  és a nyugdíjas találkozó megrendezéséről, valamint a közmeghallgatás tartásáról. 
Kéri, hogy a képviselők fogadják el a beszámolót. 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 
 

106/2009.(XI.23.) határozat  
Kisbajcs Község Képviselő-testülete a 89,90,91,92,93,94/2009. számú határozatok  

végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

2.) Beszámoló az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények, 2009. évi ¾ éves 
eredményeiről 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti az írásos előterjesztést. Kiegészítést nem kíván hozzáfűzni, 
csak annyit, hogy az elfogadott költségvetés majdnem 30 millióval növekedett,  mindez pályázaton való 
részvételből adódik. 
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Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy az országgyűlési választás mi alapján kerül finanszírozásra, illetve 
leszámolásra? A vizes hozzájárulás mit takar, a Rákóczi és Béke úti vízelvezetés megoldásából 
származott-e bevétele az önkormányzatnak? 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a választó polgárok után jár a támogatás, a Pannon 
vizes hozzájárulás oda-vissza kerül utalásra, ezt még a vízgazdálkodási társulás megszűnése után került 
szerződésbe foglalva. A szennyvíz és víz kiépítéséből nem jelentkezett az önkormányzatnak bevétele. 
 
Kamocsai Sándor polgármester összefoglalja az elhangzottakat és kéri, hogy a képviselők hozzák 
meg döntésüket. 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 
 

107/2009.(XI.23.) határozat  
Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi ¾ éves 

beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja és tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

3.) Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2009. évi költségvetésének 
módosítása 
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a az írásos előterjesztést a képviselők kézhez kapták, 
kéri, hogy fogadják el a rendelet-módosítást. Elmondja továbbá, hogy a rendeletet a vis-maioros, 
valamint a szakmai pályázatok miatt szükséges módosítani. 
 
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 Képviselő-testületének 
24/2009.(XI.24.) rendelete 

Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2009. évi költségvetéséről szóló 
3/2009.(II.13.) rendelet módosításáról 

(Rendelet külön íven kerül kiadásra.) 
 

4.) Közös fenntartású intézmények 2010. évi koncepciója 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a képviselők az írásos előterjesztést kézhez kapták. 
Kéri, hogy vitassák meg az anyagot. 
 
Burányi Bernadett körjegyző: Ez kimondottan a kisbajcsi község koncepciójával foglalkozik jobban, 
igaz, hogy bele került a közös fenntartású intézmények bevételei és kiadásai is. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Kéri a testületi tagokat, hogy a koncepcióhoz a javaslatait tegye meg, 
mivel ez alapján lehet majd összeállítani a költségvetési tervezetet. 
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Hargitai Istvánné képviselő: Az önkormányzat segítségével jó lenne, ha indítana egy alapítványt, 
Kisbajcs polgáraiért kellene megalakítani az önkormányzat égisze alatt. Tudom, hogy 2 évig nem lehet 1 
%-ot visszaigényelni, de egyéb támogatást lehetne rá utalni, befizetni. 
 
Burányi Bernadett körjegyző: Ebben az új alapítványba ki vállalna szerepet? 
 
Hargitainé Istvánné képviselő: Nem tudom, hogy kinek kell benne lennie kötelezően, de viszonylag 
jó lenne. Vállalkozókat is be lehetne vonni.  
 
Kamocsai Sándor polgármester: Én javaslom a Chrissmann helyi vállalkozót is. Jó lenne, ha a 
településen élő diákok jó tanuló, jó sportoló jutalmazását is támogatná az alapítvány. Egyéb más 
dolgokat is be lehet vonni. Nagybajcs község alapítványa viszonylag jól működik, ezért őket meg 
lehetne keresni, ezzel kapcsolatosan. 
 
Hargitai Istvánné képviselő: Jó lenne ebbe a faluba a kultúrát is behozni. A község által megpályázott 
mobil színpadot is így jobban ki lehetne használni. 
 
Győri Csaba képviselő: A vállalkozók esetlegesen csak jelképesen kellenének, hiszen ők tudnának 
pénzt hozni. Azonban a falu igényeit kell szemelőt tartani. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Térfigyelő kamera kiépítése is felmerül, a vállalkozók adnának az 
önerőbe támogatást, azonban a bekerülési költség kb. 4-5 millió forint lenne. 
 
Hargitai Istvánné képviselő: Az alapítvány létrehozását jó lenne pénzzel is támogatni, ez ne maradjon 
ki a költségvetésből. 
 
Győri Csaba képviselő: A Dunával kapcsolatosan ötletet lehet gyűjteni, ezt jó lenne a testülettől is, ha 
adna ötletet. 
 
Bárány Dezsőné képviselő javasolja Hajómalom megépítését. 
 
Kamocsai Sándor polgármester összefoglalja az elhangzottakat és kéri, hogy a képviselők hozzák 
meg döntésüket. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
108/2009.(XI.23.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetési 
koncepcióját az előterjesztés szerint elfogadja azzal, hogy a 2010. évben az önkormányzat hozzon létre 
közalapítványt, illetve a 2010. évi költségvetésében a közalapítvány számára állapítson meg támogatást.  

 Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
Burányi Bernadett körjegyző 

 Határidő: Azonnal 
 
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 

   


