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JEGYZŐKÖNYV 
 
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 21-én (hétfőn) 
17.00 órai kezdettel tartott ülésén 
 
Helye: Kisbajcs, Körjegyzőség 
  
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 
 

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.) Közműves víz-és kommunális szennyvíz díjak megállapításáról szóló rendelet 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Burányi Bernadett körjegyző: Ismerteti a Pannon-víz Zrt. által megküldött 2010. évi díjtételeket, a 
változás százalékos mértékére is kitérve, majd a rendelet-tervezetet. Kéri a képviselőket, hogy a 
rendeletet fogadják el.  
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag  az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 
25/2009.(XII.22.) rendelete 

A közműves víz-és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz elvezetés díjának 
meghatározásáról  

(Rendelet külön íven kerül kiadásra.) 
 

2.) Győri TKT társulási megállapodásának módosítása 
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 
Burányi Bernadett körjegyző: Ismerteti a megállapodás módosításának szükségességét. ( Előterjesztés 
jegyzőkönyvhöz csatolva.) Kéri a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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111/2009.(XII.21.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodásának 2009. 09.10. napján tartott társulási ülésen elfogadott módosítását az 
előterjesztés szerint elfogadja, és tudomásul veszi. 

 Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
Határidő: Azonnal 

 
3.) TEUT szerződéskötéshez hiánypótlás 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az Államkincstár a szerződés megkötése érdekében 
hiánypótlásra hívta fel az önkormányzatot. A benyújtott kivitelezői szerződés magasabb összeggel 
került megkötésre, mint a döntéssel elfogadott összköltség (8.606 Ft a különbség) szükséges 
benyújtani a beruházás új forrásösszetételéről szóló határozatot, melyben meg kell jelölni, hogy mely 
soron biztosítjuk a rendeletben a saját forrást.Kéri a képviselő-testületet, hogy a szerződés megkötése 
érdekében a módosítást elfogadni szíveskedjen. 
 
 Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
112/2009.(XII.21.) határozat 

A Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 52/2009. (VI.25.) számú határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 4.066.688,- 

Támogatásból igényelt összeg 3.620.581,- 

Egyéb támogatás (nevesítve)  

Egyéb forrás  

Összesen 7.687.269,- 

 

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. 
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Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

Határidő: 2009. Július 03. 

Hiánypótlás teljesítése az abban megjelölt határidőre teljesítendő. 

 
 
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 

   


