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JEGYZŐKÖNYV 
 
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 16-án (kedden) 17,30 
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 

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 lejárt határidejű 
határozat nem volt. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette. 
 

2.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetése 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a képviselők az írásos előterjesztést kézhez kapták, kéri, 
hogy a képviselők vitassák meg az anyagot. 
 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő kérdezi, hogy el lehet-e fogadni a saját költségvetésüket, hogyha 
nincs iskolai költségvetés? 
 
Burányi Bernadett körjegyző javasolja, hogy a mostani testületi ülésen részletesen nézzék át a 
költségvetést, tárgyalják a képviselők. Aztán, ha meglesz az iskola költségvetése, sor kerülhet a szavazásra, a 
költségvetés tényleges elfogadására.  
 
Kamocsai Sándor polgármester újból átbeszélésre került a mi ajánlatunk, az iskola költségvetésével 
kapcsolatosan, azonban nekünk is észnél kell lenni, mivel holt tőkét vásárolunk. A társulási szabályzatot is 
módosítani kell, azonban ha egyik önkormányzat nem fogadja el, akkor továbbiakban nem tudunk miről 
beszélni. Nem csak Nagybajcs van rossz és nehéz helyzetben, nekünk is gondjaink vannak, azt pedig csak 
nekünk kell egyedül megoldani. 
Hargitai Istvánné képviselő igen nekünk is van problémánk és nekünk kell megoldani. Azonban azt 
éreztem, hogy ez egy próbálkozás volt részükről. Próbálkoztak, hogy csak ennyivel tudunk hozzájárulni, és 
azt várták, hogy majd a többi testület így is elfogadja az iskola költségvetését. 
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Kamocsai Sándor polgármester javasolja, hogy térjenek vissza a saját költségvetésükre. A testület márt 
látta a koncepció után a költségvetési tervezetet, amiben már szerepel a két önkormányzat által fenntartott 
óvoda, és körjegyzőség elfogadott költségvetése.  
 
Burányi Bernadett körjegyző a szöveges előterjesztés és a számszaki terv között néhány eltérés 
mutatkozik, az esélyegyenlőségi tervet kivették, jogszabály alapján azonban 2010. május 1. után nem jogosult 
az európai uniós pénzekre az önkormányzat, ha nem rendelkezik ilyen programmal. Két megoldás van, vagy 
helyben írjuk meg, vagy a kistérség írja meg, mivel ős is elesik a támogatástól, ha nem rendelkezik tervvel. 
Tehát kistérséggel kell beszélni, hogy a tervet készítse el. 
 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a további változásokat az alábbiak szerint: 
1. Zöldterületek kezelés: Biztosítási díj kikerült, béren kívüli juttatások 15.000,- Ft/hó/nettó, megbízási díj 
50 ezer forintra csökkent. Kikerült a Kismező és Háromág utca építésére betett összeg. A fejlesztési hitelből 
kikerült a Kismező utcai hitel. Utak karbantartása kátyúzás karbantartásra, csak 200 ezer forint + Áfa került 
betervezésre. 
2. Önkormányzati igazgatás tevékenységből az esélyegyenlőségi terv kikerült, szőgyei közösségi ház tervezési 
díja csak 200 ezer forintban került megállapításra, mivel szerinte nem muszáj a Tér-Háló Kft-vel szerződést 
kötni. A szolgáltatóháznál az áfa így csak 50 ezer forint. 
3Bajcs Se támogatás 1 millió forintra lett csökkentve, jó sportoló 50 ezer forint, alapítvány támogatására 
pedig csupán 10 ezer forint került beállításra. Énekkar és baráti kör támogatásra csak 150 ezer forint maradt. 
Első lakáshoz jutás támogatás 300 ezer forintra csökkent. Normatívát ugyan kapák rá, de azt máshova is el 
lehet használni.  
Cafetéria rendszer 391 ezer forintról, 314 ezer forintra csökkent. Saját 60 ezer forintos úti-általányáról ebben 
az évben lemond.  
Az újság előfizetési díj már minden jelenlegi testületi tagnak be van fizetve, azonban majd a következő 
évben a testületi tagok eldönthetik, hogy mint szeretnének. Irodabútor beszerzése kikerült a 
költségvetéséből, a szállítási költség 150 ezer forintra került csökkentésre, a nyugdíjasok kirándulása tartozik 
ide, azonban úgy érzi, hogy ez is elegendő ha a közelebb mennek a nyugdíjasok. 
Reprezentáció előirányzatra 600 ezer forint maradt, újság falinaptár készítés benne maradt, mivel a falu 
lakossága igényli.  
 
Hargitai Istvánné képviselő szerint maradjon a naptár és az újság, mivel most köszönték meg a 
Kisalföldbe is. 
 
Kamocsai Sándor polgármester folytatja a költségvetés ismertetését: A falunapi költségeket is 
csökkentették 100 ezer forinttal. Működési céltartalékot 200 ezer forintra csökkentették. Közbeszerzéssel 
kapcsolatos kiadások változtak, illetve megpróbálják teljes mértékben bevételi oldallal kompenzálni. 
Földterületek vásárlása, a szőgyei játszótérhez kapcsolódó földterület megvásárlását kihúzták teljes 
egészében, mert ráérnek akkor, ha a szolgáltató házra lesz pályázati lehetőség. Imaház vásárlása várhatóan 4 
millió forint lenne, melyből 2.000 ezer forintot meg kellene még ebben az évben fizetni. A fennmaradó 
összeget pedig 2 év alatt. Játszótéri játékok karbantartását 50 ezer forinttal csökkentették. Szúnyoggyérítésre 
benne hagyták a 400 ezer forintot, azonban reméli, hogy a Győri Többcélú Kistérségi Társulás pályázni fog, 
és ezt az összeget meg tudják duplázni.  
Ravatalozónál a drapéria vásárlására 120 ezer forintot terveztek be, egyenlőre altatnák ezt a dolgot. Építés 
telkek értékesítése 2 millió forinttal maradt benne. Szerinte ennél többért nem lehet eladni, kevés az 
érdeklődő. 
Háziorvosi szolgálat homlokzat vakolatának csökkentése kikerült teljes egészében. 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő szerint várni kell vele, mivel most lett felújítva, színre festve. 
  
Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy miért ilyen sok a háziorvosi szolgálatnál a gáz és villanyszámla? 
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Hargitai Istvánné képviselő én sem tudom, hogy mit csinál a villannyal és gázzal, mert ez nagyon sok.  
Utána kell nézni.  
 
Kamocsai Sándor polgármester a kémény tetejét viszont javítani kell, mivel potyog róla a vakolat és a 
pucolás, ezt mindenképpen meg kell oldani.  
 
Hatoss Gábor képviselő kérdezi, hogy az orvosi rendelő, illetve a szolgálati lakásnál nem lehetne e külön 
órákat, vagy almérőt beállítani. 
 
Tolnai Ferenc képviselő almérőt nem lehet szerinte beállítani, mivel egy rendszeren van az egész. 
 
Győri Csaba képviselő pedig ha fel lenne szerelve, akkor biztosan 1 év alatt megtérülne a költség. 
 
Kamocsai Sándor polgármester átmeneti segély 100 ezer forinttal lett csökkentve. 
 
Burányi Bernadett körjegyző: Az elmúlt évben nagyon sok segély ki lett fizetve, ami esetlegesen a helyi 
rendeletbe nem fért volna bele, erre jobban oda kell figyelni. Ezzel is lehet csökkenteni a hiányt.  
 
Kamocsai Sándor polgármester: Sajnos az elmúlt évben adott ilyen jellegű segélyből nem készült el az, 
amit megakartak volna oldani a kérelmezők.  
 
Hargitai Istvánné képviselő: Valóban ezt jobban kellene ellenőrizni. 
 
Győri Csaba képviselő: Egy felszólító levelet kellene írni, hogy mi van azzal, amire kérte a pénzt.  
 
Kamocsai Sándor polgármester kérdezi van-e a képviselőknek még valamilyen hozzá szólása, kérdése. 
  
Tolnai Ferenc képviselő kérdezi, hogy mi az önkormányzati egyéb vagyon bérbeadásából származó 1700 
ezer forint, mivel ő csak a tornaterem bérbeadásáról tud. 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy postaépület, kmb szolgálati lakás, orvosi szolgálati lakás 
bérletéből származik. 
 
Hargitai Istvánné képviselő benne maradt a 300 ezer forintos könyvtári bővítés, ez megvalósulhat- e, 
mivel nagyon jó lenne. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Igen benne maradt, mivel a TKT-tól megkapják a hozzávalót. 
 
Burányi Bernadett körjegyző: Az elmúlt évben 16 millió forintos hiánnyal fogadta el a költségvetését az 
önkormányzat, ami az önhikiből és a működésképtelen egyéb támogatásból nem finanszírozható teljesen. Az 
idei költségvetésben még magasabb a működési hiány, amire oda kell figyelni és tényleg a legszigorúbb 
gazdálkodást folytatni.  
 
Győri Csaba képviselő: Lehet pályázni önhikire, nem fogják azt mondani, hogy ez így nem jó mivel sok a 
fejlesztés, vagy kevés a működési kiadás. 
 
Burányi Bernadett körjegyző nem, mert mindig figyelembe veszik, hogy a működési bevételek és 
kiadások, illetve a fejlesztési bevételek és kiadások egyensúlyban legyenek. Az önhikis pályázatnál a feltételek 
egyre szigorodnak. Tehát nem biztos, hogy be tudják nyújtani a pályázatot.  
 
Kamocsai Sándor polgármester kérdezi, hogy van-e ötlet a csökkentésre. 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő szerint, ez már annyira le van csökkentve, hogy ebből el nem lehet 
már venni. 



 4 

 
Kamocsai Sándor polgármester falunap megrendezésére lehetne esetlegesen kevesebbet tenni, mivel van 
pályázati lehetőség, amelyet 2010. 02.28 napig lehet beadni. 
Elmondja, hogy az elmúlt évben a szomszéd község már nyert ezen a pályázaton, programokat lehet belőle 
szervezni. Ételre, sátorra, hangosításra nem lehet pályázni. 
 
Tolnay Ferenc képviselő kérdezi, hogy ezek szerint bármilyen programot terveznek, azt el lehet számolni. 
pl, néptánc, egyéb bemutató? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Ezt igazán nem lehet mondai, hogy nem kell betervezni rá költséget, 
azonban ha nyer a pályázat, akkor a működési költséget csökkenti.  
 
Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy ebben van a kirándulási költség is? 
 
Burányi Bernadett körjegyző: Igen ebben van, mindkettő elszámolva. Illetve még azt kell tudni, hogy a 
reprezentációs költség után jelentős adót és járulékot kell fizetnie. Illetve azt is kell tudni, hogy az 
önkormányzatnak már elnyert pályázatai vannak, amelyeket, meg is kell oldani. Ezt csak úgy lehet 
megoldani, hogy ahhoz jelentős folyószámlahitelt kell felvenni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester ezért kérdezem, hogy mit tudnánk még lehúzni ebből? 
  
Bárány Dezsőné képviselő: Szőgyén csak egy egyszerű utcabált szeretnének rendezni, és az 100 ezer 
forintba kerül.  
 
Hargitai Istvánné képviselő szerint, ha zenészt akartnak hívni, akkor meg fogja ezt az összeget közelíteni. 
Bár az utcabált cd-ről is meg lehet oldani, arra is lehet táncolni. 
 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a Bajcs SE nem tudna-e pályázatot keresni, amelyet 
az egyesület működtetésére lehetne felhasználni? 
  
Kamocsai Sándor polgármester pályázni nem nagyon lehet, ha pályázunk, akkor esetlegesen kapunk 100 
ezer forintot. 
 
Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy Nagybajcs község is hozzájárul az egyesület működéséhez? 
 
Kamocsai Sándor polgármester igen, olyan 500-600 ezer forintot vállal át a község, ebből az épület 
működtetését tudjuk biztosítani.  
 
Győri Csaba képviselő a Bajcs Se támogatását nem lehet csökkenteni? 
 
Kamocsai Sándor polgármester ez az egyedüli olyan sport a faluba, amiben a falu fiataljai részt vesznek. 
Az egyesület kiadásai már minimálisak, szinte csak a kötelező kiadások vannak. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

10/2010.(II.16.) határozat 

A)  Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a beterjesztett 2010. évi  
önkormányzati költségvetési tervezetet azokkal a módosításokkal, amelyeket a polgármester szóban 

ismertetett. A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a tervezeten az átvezetésekről gondoskodjon, 
továbbá a polgármestert, hogy az intézmények költségvetésének elfogadását követően az önkormányzat és a 
közös fenntartású intézmények 2010. évi költségvetésére vonatkozó rendeletet elfogadás céljából terjessze 

be a képviselő-testület elé. 
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B)  Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a polgármester azon 
bejelentését, hogy 2010. március 1. napjától 2010. december 31. napjáig a számára korábban megállapított 

költségátalány kifizetésére nem tart igényt. Ezt a bejelentését írásban is megerősíti. 
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a költségátalány összegével a költségvetési tervezetet 

csökkentse. 
 Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
Burányi Bernadett körjegyző 

 
3.) Az önkormányzat közfoglalkoztatási tervének elfogadása 

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 
 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a Közfoglalkoztatási Tervet minden évben el kell fogadnia a 

képviselő-testületnek. Az idei évben 6 fő került betervezésre, a dolgozók bérének 95%-át az államtól vissza 

lehet igényelni. Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 

Hargitai Istvánné képviselő elmondja, hogy az iskolában nincs 23 pedagógus, csak 17 fő. 
 
Burányi Bernadett körjegyző ez javításra fog kerülni. 
 
Hargitai Istvánné képviselő kérdezi, hogy a községben jelenleg 64 fő munkanélküli van. 
 
Kamocsai Sándor polgármester ez mindig változik, pontosan nem lehet meghatározni a számot, azonban 
ez a szám a Munkaügyi Központtól származik. 
 
Burányi Bernadett körjegyző én is meglepődtem, hogy ilyen sok munkanélküli van. 
 
Tolnai Ferenc képviselő ha lesz ilyen sok munkanélküli foglakoztatás akkor a parkfenntartás ne csak a 
terültek nyírásából álljon, hanem esetlegesen mást is meg lehetne velük csináltatni. Pl. az önkormányzat 
előtti oszlopok festése, virágágyás visszaállítása. Ha elkészül a temető előtti park, akkor azt is majd rendbe 
kell tartani. A falu központját igen is kellene szépíteni, mivel máshol is lehet ilyeneket látni. Ne csak a 
fűnyírást hangsúlyozzák, meg kell oldani a hó eltakarítását is. Ezt igen meg lehet beszélni a lakossággal, 
azonban mindig van olyan, aki előtt az önkormányzat nyírja. Ezt vagy mindenki saját maga megoldja, vagy 
mindenki előtt megoldja az önkormányzat. 
 
Hargitai Istvánné képviselő igen, ha elkészül a közpark, akkor azt tisztességesen rendbe kell tartani.  
 
Tolnai Ferenc képviselő az embereket, alkalmazottakat igenis lehetne irányítani, ha már itt dolgoznak. 
 
Kamocsai Sándor polgármester igen esetlegesen jó lenne, ha nem lenne ember, akkor esetlegesen meg 
lehetne oldani a városgazdálkodással, azonban azt is tudni kell, hogy azok 1 hónapban egyszer jönnek ki. 
 
Tolnay Ferenc képviselő szerint az iskolánál is ilyen jellegű problémák vannak. 
 
Hargitai Istvánné képviselő a falu lakosságát is fel lehetne szólítani, ha mindenki csak maga előtt 
megcsinálná, pl. havat ellapátolná, akkor lehetne rendesen közlekedni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester igen mindenkit be lehetne vonni. Azonban vannak olyan dolgok, amiket 
nem lehet elnézni. Én nem a fák és a növények ellen hadakozom, hanem az ellen, hogy a járdán már nem 
lehet elmenni. 
Kamocsai Sándor polgármester összefoglalja az elhangzottakat és kéri, hogy a képviselők hozzák meg 
döntésüket. 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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11/2010.(II.16.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervét 
elfogadja. Felkéri a körjegyzőt, a jogszabályban meghatározott szervek számára történő megküldése 

érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
Határidő: Azonnal 

Felelős: Burányi Bernadett körjegyző 
 

4.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
A) Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda nyári leállása 
Előadó: Burányi Bernadett Körjegyző 

 
Burányi Bernadett körjegyző ismerteti kérelmét, az időtartamot, amire leállna az óvoda. 

 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 
 

12/2010.(II.16.) határozata 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az óvodavezető által javasolt nyári leállás 

időtartamát. A fentiek alapján a kisbajcsi székhelyű Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda  
2010. július 5. napjától 2010. július 30. napjáig tart zárva. 

A képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt, hogy a szülőket a nyári leállás időtartamáról értesítése. 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Vassné Dobesch Éva óvodavezető 
 

B) Falunapi pályázat benyújtása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a pályázati feltételeket, továbbá elmondja, hogy azért lenne jó 
benyújtani a pályázatot, mert ezzel is csökkenhetne az önkormányzat működési hiánya, igaz a támogatási 
összeg max 500.000 Ft.  Önrész nem kell hozzá. A pályázathoz programtervet kell benyújtani. Az előadókat 
is mi jelölhetjük meg, a sztárvendég ügyében is egyeztetnek velünk.  
 
Hargiati Istvánné képviselő javasolja benyújtani a pályázatot. 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 
 

13/2010.(II.16.) határozata 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program keretében „Vidéki rendezvények, falunapok szervezése 2010. évben” programra pályázatot nyújt 

be. 
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a pályázat elkészítéséről gondoskodjon. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Burányi Bernadett körjegyző 

 
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 

   


