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JEGYZŐKÖNYV 
 
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 4-én 
(csütörtökön) 19.00 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 

 
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 beszámolót kapott az önkormányzat és a 
közös fenntartású intézményei 2009. évi költségvetésének ¾-ed éves alakulásáról. Másrészt elfogadásra 
került a 2010. évi költségvetési koncepció. A decemberi testületi ülésen elfogadta a testület a Győri 
TKT megállapodásának módosítását, valamint a TEUT szerződés megkötéséhez szükséges 
hiánypótlást. Az útépítési munkálatok márciusban kezdődnek. 
Kéri, hogy a képviselők fogadják el a beszámolót. 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 

 
1/2010.(II.4.) határozat 

Kisbajcs Község Képviselő-testülete a 107,108/2009. (XI.23.), valamint 111, 112/2009. ( XII.21.) 
számú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
2.) Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2010. évi költségvetése 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester először a VMÁAMI költségvetési tervezetét ismerteti. Az iskola 
költségvetését a megszokottakhoz képest már kétszer tárgyalta a 4 polgármester. Az elvonásokkal nem 
értett egyet sem ő, sem a vámosszabadi polgármester. A vezető az iskolánál is be kívánja vezetni a 
cafetéria rendszert. Az iskolánál az elmúlt évben 12.000,- Ft-os étkeztetési utalvány, munkaruha juttatás, 
illetve 20.000,- Ft-os üdülési csekk és ajándékutalvány volt. Elmondja, hogy a tervezet elkészítésénél 
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ebből indultak ki, azonban a négy polgármesteri megbeszélés alapján ez megbukott. Még próbálkoznak 
225.000,- Ft-os bruttó cafetéria rendszer elfogadásával. Első nekifutással 103 milliós költségvetéssel 
indult, a lehúzások után 97 milliós költségvetésről lett volna szó. Aztán a következő alkalommal az 
adható juttatásokból egy-két dolgot megengedett visszatenni a nagybajcsi polgármester. A kolléga 
felvetette, hogy ha spórolnak az energiafelhasználással, akkor kaphatnak jutalmat a pedagógusok. 
Azonban úgy látja, hogy a jelenleg beállított fenntartási költségekből már nem lehet lefaragni. Igaz 
esetleg még vannak emberi tényezők, amin még lehet spórolni, de nem állíthatnak minden gyerek mellé 
tanárt. Bízik benne, hogy csak ez egy embernek a véleménye és visszakerülhet egy-két dolog a 
költségvetésbe. Legalább 225 ezer forintos cafetériát szeretnének adni, a kollektív szerződés alapján 
pedig adható a jutalom. Esetlegesen az is szóba került, hogy Kisbajcs és Vámosszabadi megelőlegezi a 
cafetéria kiegészítését.  Nagybajcs nem egyezett bele, mivel hitelt már nem szeretne felvállalni.  
Elmondja továbbá, hogy az iskola mögötti területet szeretette volna megszerezni a nagybajcsi 
önkormányzattól, azonban az iskola közelsége miatt ipari terület kialakításához nem járulnak hozzá. 
 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő kérdezi, hogy az ő alkalmatlansága miatt másnak legyen rossz? 
Miért nem állítja fel a testülete. Ez egyszerűen felfoghatatlan. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a négy önkormányzat képviselői még a 103 milliós 
tervezetet kapták meg az iskolára vonatkozólag. Szeretné, ha ezt fogadnák el, hogy legalább azt kapják 
meg a pedagógusok, amit 2009. évben. Javasolja, hogy menjenek végig a számokon, hogy mindenki 
lássa mi került betervezésre. 
 
Hargitai Istvánné képviselő kérdezi, hogy a cafetériához kapcsolódó adót a dolgozónak kell rendezni, 
vagy a munkáltató rendezi? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a keret bruttó. Az adót a munkáltató rendezi. 
 
Tolnai Ferenc képviselő kérdezi, hogy mit takar a MEPIS szolgáltatás? 
 
Hargitai Istvánné képviselő elmondja, hogy szaktanár hívása, előadások beszerzése. 
 
Hatoss Gábor képviselő kérdezi, hogy mi van a betervezett gázszámlával, a villannyal, lesz-e belőle 
megtakarítás? 
 
Hargitai Istvánné képviselő elmondja, hogy a fűtést még nem lehet összehasonlítani, mivel a fűtési 
rendszer felújítása most fejeződött be, de a tanárokat megkérte az igazgató helyettes hogy mindenki 
figyeljen a radiátoroknál beállított hőfokra. Kérdezi, hogy a túlórát, illetve a kirándulási költséget is 
levették a tervezetből? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy a túlóra maradt, a kötelező jogszabály alapján, 
azonban a kirándulási költségekhez csak 100 ezer forinttal járul hozzá. 
 
Hatoss Gábor képviselő kérdezi, hogy mi lett az elmúlt évi vízfogyasztással? 
  
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy jelentősen csökkent a vízköltség. 
 
Hatoss Gábor képviselő kérdezi, hogy a függöny és a pad teljesen ki került a tervezetből? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy igen, kikerültek a tervezetből. A padokat esetlegesen 
a szakmai fejlesztésre kiírt pályázatból lehetne megvalósítani. 
  
Császárné Kovács Erzsébet képviselő szerint a sötétítő függönyök pedig nagyon szükségesek 
lennének. 
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Burányi Bernadett körjegyző szerint a legfontosabb az lenne, hogy ha pedagógusok cafetéria 
rendszere lenne magasabb, illetve kerüljön vissza a jutalom. A polgármesteri megbeszélésen a cafatéria 
180 ezer forinttal lett elfogadva, de jó lenne, ha legalább 225 ezer forint lenne. 
 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő szerint, ha Nagybajcs nem fogadja el, akkor nem lesz 
költségvetés. 
  
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy akkor nem, mert minden testületnek el kell fogadnia. 
 
Hatoss Gábor képviselő szerint akkor a polgármesterek is eldönthetnék ezt a dolgot. 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy már szó volt a társulási tanács megalakításáról. De ebbe 
sem mentek bele a testületek. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy ez évben igazgatói választás lesz, melyet meg kell 
hirdetni. Ezzel is szeretnének foglalkozni. 
 
Hargitai Istvánné szerint a jelenlegi igazgató nem fog indulni az igazgatóválasztáson.  
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az új igazgató megválasztása befolyásolhatja a 
költségvetést. Ha olyan szakos tanár jön, akkor valakit el is kell küldeni, vagy esetlegesen 4 órásra kell 
csökkenteni a munkaidejét. 
 
Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy és ha valaki belülről pályázik, akkor mi lesz? 
 
Hargitai Istvánné képviselő elmondja, hogy jelenleg az iskolában 2 főnek van olyan végzettsége, akik 
megpályázhatnák az igazgatói állást. Szakértői vizsgával kell rendelkezni annak, aki meg akarja pályázni 
az állást. 
 
Kamocsai Sándor polgármester kéri a testületi tagokat, hogy az emelt juttatásokkal és emelt dologi 
kiadásokkal támogassák az iskola költségvetését. 
Majd áttér az óvoda költségvetési tervezetének tárgyalására: az óvoda szigetelésével kapcsolatban 
elmondja, hogy több árajánlat érkezett, melye között van árajánlat műanyag, illetve fa ablakokra. 
Pályázati kiírás megjelent, a pályázatot február 15. napjáig kell benyújtani. Összesen 20 millió Ft-ra lehet 
pályázni, az ablakcsere ezt az összeget nem éri el, ezért kérdezi, hogy az épület hőszigetelésével 
foglalkozzanak-e? 
 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő: Szerinte is mehetne az is, így lehet spórolni a fűtésen. 
 
Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy még mire lehet ezen a pályázaton belül pályázni? Mert akkor 
javasolja, hogy a gázkazánra is pályázzanak a javítás helyett. 
  
Burányi Bernadett körjegyző szerint bármire, ami az intézmény infrastruktúrájának a fejlesztésébe 
tartozik, és a keretbe belefér. A gázkazán is belevehető a pályázatba. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a köztisztviselők cafetéria rendszerének bevezetése, a 
köztisztviselői törvény alapján kötelező. A törvény alapján a cafetéria a mindenkori illetmény alap 5-25 
szöröse lehet. Minimum annyit szeretnénk betervezni, amennyi 2009. évben volt az ilyen juttatás. 
 
Tolnai Ferenc képviselő kérdezi, hogy ki rendelkezik nyelvvizsgával a körjegyzőségen? 
  
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy a körjegyző és az egyik építési előadó. 
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Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy jubileumi jutalomra jogosult az egyik dolgozó, a 
törvény alapján került betervezésre a juttatása. 
 
Tolnay Ferenc képviselő kérdezi, hogy mit takar a köztisztviselők egyéb szociális jutatása? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy ez a szabályzat alapján került bele. Ezt csak a 
dolgozó kérésre fogjuk kiosztani. 
 
Hatoss Gábor képviselő kérdezi, hogy miért ilyen sok az irodaszer? 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy ebből a költségből lehet levenni. Javasolja 250.000,- Ft-
ra csökkenteni. 
 
Tolnai Ferenc képviselő kérdezi, hogy mire szolgál a KATAWIN program? 
  
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy ezt eszköz nyilvántartásra használja a körjegyzőség. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a 2010. évi költségvetési tervezetben szerepel egy 
Takarnet program, amely alapján ki tudnák váltani a tulajdoni lapok árát, mivel jelenleg 6.250 forintba 
kerül 1 hiteles tulajdoni lap. A betervezett 70 ezer forinttal megoldható előre láthatólag 6 évig. 
 
Tolnay Ferenc képviselő kérdezi, hogy miért ilyen sok a gáz illetve a villany költsége? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy körjegyzőségnél visszafizetés volt mindkét esetben, 
Most jelenleg havi bemondás alapján fizeti a körjegyzőség a szolgáltatások díját. 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy itt van változás, mivel még nem tudták azt, hogy fizetni 
kell a tulajdoni lapokért és már jelenleg 60 ezer forint került kifizetésre. Ezt az összeget legalább 100 
ezer Ft-ra meg kellene emelni. Az irattári rendezésre még nem kapták meg az árajánlatot, szerinte 
kevesebbe fog kerülni, mint ami betervezésre került. Az államháztartási törvény jelentős változása miatt 
még 50 ezer forint került betervezésre szabályzatok beszerzésére. 
 
Kamocsai Sándor polgármester szerint, amit a véneki képviselő testületi tag kért, hogy az elfogadott 
koncepció legalább 1 millió forinttal csökkentsék. Ez szerinte sikerült. 
Majd áttérnek az önkormányzat költségvetésének tárgyalására: a zöldterület karbantartásával 
kapcsolatban a parkgondozó bére és járulékai jelennek meg. Itt is szeretnék bevezetni a cafetériát. 
 
Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy a parkgondozóé miért más, mint a másik dolgozóké? 
 
Burányi Bernadett körjegyző az övét a mindenkori költségvetési rendelet elfogadásával kellene 
meghatározni, mivel csak egymaga van ezen a szakfeladaton, mint munkavállaló. 
 
Tolnai Ferenc képviselő az iskolakezdési támogatás itt miért van megnevesítve? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy rá nem lehet cafetériát készíteni, ezért lett külön 
nevesítve. 
 
Hargitai Istvánné képviselő szerint igazságosan ezt nem lehet elosztani, csak egy kicsit korrigálni 
kellene rajta. 
 
Kamocsai Sándor polgármester szerint ez csak egy tervezet, ezen lehet módosítani.  
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Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a parkgondozó azokat a juttatásokat fogja kapni, ami 
ide le van írva, kéri, hogy most döntsék el a képviselők, hogy legyen az ő juttatása. 
 
Nagy Ignác képviselő sokallja a meleg-étkeztetést, ezt csökkenteni kell. 
 
Hargitai Istvánné képviselő szerint az iskolához ne hasonlítsák, hanem az itt dolgozó óvónőkhöz, 
szerinte legyen egyforma.  
 
Hatoss Gábor képviselő szerint is legyen 15.000,- Ft/hó+adó és maradjon az iskoláztatási 
támogatás+adó 
 
Kamocsai Sándor polgármester szerint a védőruha maradhat 40.000,- Ft. 
 
Hatoss Gábor képviselő szerint maradjon, mert kell.  
 
Kamocsai Sándor polgármester szerint ezen a szakfeladaton betervezett egyéb kiadások kellenek, 
kulcssorozatot kellene beszerezni. 
Útépítés szakfeladaton a Kismező és Új utcára szeretnének pályázni, ha lehetséges. A többi fejlesztési 
kiadás már adott ezen a szakfeladaton, hiszen mindegyik esetben már megnyert pénzeszközről van szó. 
Utak fenntartása szakfeladatra 2 millió forint került betervezésre, ebből biztosan meg kell oldani a 
Rákóczi utca kátyúzását. Ha nem nyernek a Kismező utcához, akkor a kátyúzást ebből az előirányzatból 
kell megoldani. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy Önkormányzati igazgatási tevékenységen szerepel az 
esélyegyenlőségi terv elkészítése, az itt megjelentetett 360 ezer forint helyett már 200 ezer forintos 
ajánlatuk is van. Ez kerül majd be a költségvetési tervezetbe. A szőgyei szolgáltatóházhoz el kellene 
készíteni már a végeleges tervet, és ha lehetséges, akkor pályáznának annak megépítésére. Községház 
bővítése jelenleg folyamatban van a pályázat ehhez került beállításra 10.000 ezer forint önerő. Működési 
célú támogatások az előző éviekhez alakultak. Azonban jó lenne létrehozni a Kisbajcsi Község 
Alapítványát, melyre 110 ezer forint került beállításra. Első lakáshoz jutó támogatást 500 ezer forintra 
kellene módosítani. A nonprofit szervezeteknél maradhatnak ezek az összeget és próbáljuk meg 
elindítani az alapítványt. Irodabútor már négy éve be van tervezve, azonban ki lehet venni, mert 
remélhetjük, hogy az IKSZT pályázat nyerni fog és akkor ez a feladat megoldható. Szállítási szolgáltatás 
igénybe vételére csak a nyugdíjas klub kirándulási költsége került betervezésre. A  képviselő testület is 
szeretne elmenni kirándulni, erre 100 ezer forint kerül betervezésre. Az egyéb dologi kiadásokra pedig 
remélhetően elég lesz a betervezett összeg. A tulajdoni lapok beszerzésére 100 ezer forint kerül 
betervezésre. A banki költségek lehet, hogy meg fognak nőni. 
 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a reprezentációs költségek között szerepel e a 
kapros galuska fesztivál is. 
 
Hargitai Istvánné képviselő szerint a fesztiválra 100 ezer forintot kellene betervezni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a szőgyei lakosok is szeretnének egy kis nyári  
fesztivált rendezni ide is terveztünk egy 100 ezer forintot.  
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a 2010 évre betervezett adók az adós kollégákkal 
került megbeszélésre, így került megtervezésre. 
 
Nagy Ignác képviselő kérdezi, hogy mi van az iparűzési adóval, valóban az APEH szedi be? 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy jelenleg még nem, csak a II. félévtől fogja az szedni. 
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Kamocsai Sándor polgármester a közbeszerzési szakfeladaton jelennek meg azon pályázatokhoz 
kapcsolódó kiadások és bevételek, amelyek során közbeszerzést kell lefolytatni. Szeretnék, hogy a 
kiadásokat tudnánk valamelyest kompenzálni az ezzel kapcsolatos bevételekből. 
Át kell helyezni a szőgyei játszóteret, illetve szeretnék megvásárolni a szőgyei imaházat, 3 millió forint 
került betervezésre az imaház megvásárlására. Ha megtudnák venni az imaházat, akkor egy kis 
ráfordítással szebbé tudnák varázsolni. A játszóteret azért kell áthelyezni, mert annak a helyére kerülne a 
szolgáltató ház.  
 
Tolnai Ferenc képviselő szerint ha megvásárolják az épületet akkor az folyamatos karbantartást fog 
igényelni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester kérdezi, hogy a szőgyei imaház megvásárlása maradhat e a 
költségvetési tervezetbe? 
 
Kamocsai Sándor város és községgazdálkodás szakfeladaton betervezetek egy kopjafa elkészítését, 200 
ezer forintot. 
 
Tolnai Ferenc képviselő szerint lakik a falunkba egy faszobrász, szerinte őt is meg lehetne szólítani.  
 
Kamocsai Sándor polgármester szerint a játszótéri játékok rendbetétele fontos mindkét település 
esetében. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a közpark kiépítése 10.798 ezer forintba fog kerülni, 
ezt a beruházást a tavasz folyamán el fogják tudni kezdeni, és jó lenne a falunapra befejezni. Ehhez 
LEADER pályázati támogatást kaptak, 8.872 ezer forintot. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy már évek óta szerepel a drapéria beszerzése, ebben 
az évben meg is kéne vásárolni, egyik falubeli kérte, hogy esetlegesen egy urna tartót is szerezzenek be. 
A Nagy Kereszt fölé egy kupolát szeretnénk készítetni, hogy a szépen felújított kereszt tovább már ne 
rongálódjon. 
 Az önkormányzati feladatokra nem tervezhető bevételeknél a bérleti díjakat nem kívánjuk megemelni. 
Majd a következő ciklusban kerülnek felülvizsgálatra. 
Háziorvosi szolgálatnál fontos megoldani a kémény rendbetételét, mivel már életveszélyes, beterveztünk 
egy 250 ezer forintot, a régit le kell szerelni, és egy külső kéményt kellene felhúzni. Az orvosi rendelőnél 
a homlokzat egy része felpuffadt, azt ki kellene javítani. 
Itt mondaná el, hogy későbbiekben a rendőr szolgálati lakással is kell valamit kezdeni, de legnagyobb 
problémát az jelenti, hogy a négy testületé.  
 
Hargitai Istvánné képviselő szerint is elég rossz állapotban van az épület. 
 
Kamocsai Sándor polgármester A RESZ-es illetve RÁT-os és ápolási díjas kiadásokat meg kell 
emelni, mivel a betervezett összeg nem lesz elég. A közcélú munkások foglalkoztatása szakfeladaton 5 
fővel tervezték be átlagosan 10 hónapra, minimálbérrel. A dolgozók részére is szeretnének béren kívüli 
juttatást adni 6000 Ft/HÓ/FŐ 10 hónapra. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a könyvtárosi tiszteletdíjat nem emelték meg, 
szeretnék megoldania könyvtár bővítését, melyet a TKT kapott pénzből szeretnénk megvalósítani. 
 
A képviselő-testület határozathozatal nélkül egyhangúlag elfogadta a beterjesztett 2010. évi  
önkormányzati és intézményi költségvetési tervezetet azokkal a módosításokkal, amelyeket a 
polgármester szóban ismertetett. A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a tervezeten az 
átvezetésekről gondoskodjon. 
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3.) Rendelet módosítás: Az óvodai, iskolai napközi otthonban fizetendő térítési díjakról 
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy az óvodához a RÁBAKÉSZ szállítja az ebédet.  A 
másik szállító csak szeptembertől kívánja megváltoztatni a beszerzési árakat. Kérdés lehet, hogy az 
iskola kívánja-e a beszállítóját megváltoztatni? 
 
Hargitai Istvánné képviselőnek nincs erről tudomása, a szülők nagyon hanyagul bánnak a 
lemondással. 
 
Burányi Bernadett körjegyző ismerteti a rendelet tervezetet, ami szerint 6%-os növekedéssel kell 
számolni. A szülők által fizetendő térítési díjaknál az áfa még 20-an került meghatározásra, ez nem 
helyes, e helyett 25%-os áfával kell számolni. Kéri, hogy a képviselők fogadják el az új térítési díjakat. 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag az alábbi rendelet alkotja: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
1/2010.(II.5.) rendelete 

Az iskolai, óvodai napközi otthonban fizetendő térítési díjakról 
szóló 2/2005.(II.20.) rendelet módosításáról 

 
 
4. ) Egyéb döntést igénylő ügyek 
a) Döntés a közoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztésre kiírt pályázaton való részvételről  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a pályázatot február 15-ig lehet benyújtani. Több 
ajánlat is érkezett. A fa nyílászárók 3.639 ezer forintba, a műanyag nyilászárók 4.095 ezer forintba 
kerülnének. Az óvónők kérték, hogy mindegyik terembe legyen legalább egy ablakon szúnyogháló. 
Emellett még meg lehetne pályázni a külső homlokzatok hőszigetelését is.  
 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő összevetette a két árajánlatot szerintem jobb a műanyagos 
ablak árajánlata. 
 
Hatoss Gábor képviselő szerintem is jobb a műanyagos árajánlat. Bár egy kérdése lenne, mi az a 
spaletta visszafordítása. 
 
Hargitai Istvánné képviselő ha műanyag ablak lesz, akkor a bejárati ajtó maradna, mert az nagyon 
szép. 
 
Kamocsai Sándor polgármester  ha műanyag ablakot választunk, akkor is marad a bejárati ajtó. 
 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő muszáj, hogy fa színű legyen az ablak, mivel az jelentős felárat 
számol fel. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

2/2010.(II.4.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a bölcsődék és közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztésének, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, 

központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 1/2010. 
(I.19.) ÖM rendelet alapján A térségi szerepet betöltő kisbajcsi „Nefelejcs” Napköziotthonos 

Óvoda energiatakarékossági szempontból történő épület felújítása címmel. 
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A fejlesztés megvalósulási helye:9062 Kisbajcs, Kossuth L. u. 19. 
A fejlesztés forrásösszetételét az alábbi táblázat mutatja: 

 

Megnevezés 2010. év 

Támogatásból igényelt összeg  7.965.682,- Ft  

Saját forrás  1.991.422,- Ft 

Hitel - 

Egyéb támogatás - 

Egyéb forrás - 

Összesen 9.957.104,- Ft 

 
A képviselő-testület az önerőt - nyertes pályázat esetén- költségvetési rendeletében biztosítja. 

A képviselő-testület kijelenti, hogy az intézmény 2009/2010-es tanévben megfelel a költségvetési tv. 8. 
sz. melléklet III. Többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím Kiegészítő szabályok 2.1. pontjában 

foglalt feltételeknek, továbbá vállalják, hogy 2012/2013-es tanévig ezen feltételek teljesülnek az 
intézmény vonatkozásában. 

A képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a pályázat benyújtására, valamint a támogatási 
szerződés aláírására. 

Határidő: 2010. február 15. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

4. ) Egyéb döntést igénylő ügyek 
b.)  MEDICOPTER Alapítvány támogatási kérelme 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Medicopter Alapítvány kéréssel fordult az 
önkormányzathoz, hogy részükre támogatást állapítsanak meg. Ismerteti a kérelmet. Javasolja, hogy 5 
ezer forinttal támogassák az Alapítványt. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
3/2010.(II.4.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány ( 1113, Budapest, 
Karolina út 65.) számára 5.000, azaz ötezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás 
nyújtásának feltétele az önkormányzattal való megállapodás megkötése, mely tartalmazza a támogatás 

elszámolásának szabályait. 
 Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

Burányi Bernadett körjegyző 
 Határidő: Azonnal 

 
Kamocsai Sándor polgármester a napirendek után ismertette Takácsné Győri Éva kisbajcsi lakos 
levelét, melyben megköszöni gyermekének sporttevékenységéhez nyújtott testületi támogatást. 
 
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 

   


