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JJ  EE  GG  YY  ZZ  ŐŐ  KK  ÖÖ  NN  YY  VV  
 
Készült: Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 12-én (kedden) 
17,30 órakor tartott nyílt képviselő- testületi ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak: Kamocsai Sándor polgármester 
  Christmann-né Horváth Klára alpolgármester 
  Áder László  

Tolnai Ferencné képviselők 
 
Igazoltan távol van:  Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 

Győri Csaba képviselő 
  
Jelen vannak továbbá: Tóthné Ács Ildikó körjegyző-jegyzőkönyvvezető 
  
 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes, mert 5 képviselő közül 4 jelen van. Ismerteti a napirendeket a 
meghívóban foglaltak szerint. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokkal egyhangúlag határozathozatal nélkül egyetértett, és az alábbi 
napirendeket tárgyalták. 
 
 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 
  Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Az előző testületi ülés óta több határozat végrehajtási határideje járt le, nevezetesen: elfogadásra 
került az önkormányzat 2011. évi költségvetése, a 2011. évi zárszámadás, valamint az 
önkormányzat új vagyonrendelete. Jogszabályi változások miatt a közműves víz-és szennyvíz 
díjairól szóló rendeletet hatályon kívül helyezte a képviselő-testület. Elfogadták a képviselők a 
2011. évi háziorvosi tevékenységről, Gyermekjóléti Szolgáltató tevékenységéről, az önkormányzat 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolókat. Döntés született önhiki pályázat 
benyújtásáról, a Győri TKT Társulási Megállapodás módosításáról, az IKSzT bútorbeszerzéséhez 
a kivitelező kiválasztásáról. Nyári gyermekétkeztetésre ebben az évben nem pályázott az 
önkormányzat. 
Kéri, hogy a beszámolót a képviselők fogadják el. 
   
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

48/2012.(VI.12.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 39,40,41,42,43,44,46/2012.(IV.27.) 

határozatai végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
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2.) A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester: A Győr-Szol az üzemanyagár-emeléssel, kötelező 
bérkompenzációval indokolta a díjemelés szükségességét. Arról is tájékoztatott a közszolgáltató, 
hogy több ezer háztartásnál nagyon rossz az ürítési arány, rendkívül alacsony az ürítések száma. 
A rendelkezésre állási díj nem változott, az ürítések díja emelkedik 2012. július 1-jétől. A Társulási 
Tanács tájékoztatása szerint övőre számíthatunk arra, hogy ún. tárolási adót is fizetni kell az 
elszállított hulladék után. 
 
Áder László képviselő: Igen, jövőre a közszolgáltatókra is kiterjesztik a „Robin Hood-adó”-nak 
nevezett rejtett adót, ami ma még csak a távközlési cégeket érinti, jövőre minden közszolgáltatót 
köteleznek ennek a megfizetésére, a közműcégek pedig várhatóan ráterhelik majd a lakosságra. 
 
Kamocsai Sándor polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2012. (VI.13.) önkormányzati rendelete  

A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
9/2010. (XII.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra) 
 
 

 
 3.) Az egyes helyi önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásainak hatályon 
kívül helyezése 
 Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: A kiadott anyag tartalmazza a rendelet-tervezet részletes 
indokolását, valamint az előzetes hatásvizsgálatot, így azt nem kívánja kiegészíteni.  
Kéri, hogy a rendelet-tervezetet a képviselők fogadják el. 
 
Áder László képviselő: Mi történik, ha nem fogadjuk el a tervezetet, van más választásunk? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Amennyiben a képviselő-testület nem helyezi hatályon kívül a 
szabálysértési tényállásokat, mulasztásos törvénysértést követ el, a kormányhivatal vezetője alkotja 
meg az önkormányzat nevében a rendeletet. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:  

 
Kisbajcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
11/2012.(VI.13.) önkormányzati rendelete 

az egyes helyi önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásai hatályon kívül helyezéséről 
 (A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 
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4.) Döntés tanévkezdési támogatásról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester: A határozati javaslathoz annyit fűznék hozzá, hogy 2011-ben 
a támogatás összes bekerülési költsége 311.520,- Ft volt, ez átlagosan 4.000,- Ft/főt jelent. Mint 
mindig, most is a tanárok véleménye alapján kerülnének összeállításra a csomagok. A Bácsai 
Agrár Zrt. ebben az évben is hajlandó támogatni a gyerekeket 200ezer forintig, de azt javasolták, 
hogy ne csak tankönyvvásárlásra, hanem a jó tanulók jutalmazására, pl. kirándulására is fordítsa az 
iskola a támogatást. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 
49/2012.(VI.12.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012/2013-as tanévben  

 minden, a Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola kisbajcsi 
anyaiskolájába járó első osztályos tanuló részére ingyenes tankönyvcsomagot és füzetcsomagot,  

 minden, a Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi 
Tagiskolájába járó első osztályos tanuló részére ingyenes tankönyvcsomagot, valamint 

 minden, a Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola kisbajcsi 
anyaiskolájába járó 2-8 osztályos, kisbajcsi vagy győri lakóhellyel rendelkező tanuló részére 

ingyenes füzetcsomagot biztosít.  
A képviselő-testület felkéri és felhatalmazza Hargitai Istvánné és Bóna Lászlóné pedagógusokat, 
hogy az osztályfőnökök szakmai iránymutatása alapján összeállított füzetcsomag beszerzése és 

kiosztása ügyében eljárjanak. 
A képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintetteket hirdetmény 

útján a döntésről értesítse. 
Határidő: 2012. augusztus 31. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

5.) Döntés folyószámla-hitelről 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester: Jelenleg 15 millió forintos folyószámla-hitel kerete van az 
önkormányzatnak, amely augusztusban jár le. Sajnos, a folyószámla-hitelre szükségünk van 
ahhoz, hogy fizetőképességünket megőrizzük, a számláinkat fizetni tudjuk. A hitel összegét a 
pénzintézet csökkentené, a gazdálkodási előadóval egyeztetve 8 millió forint hitelkeretet 
javaslunk. Emellett a visszafizetés feltételei is változnak, következő évre nem vihető át egyenleg, 
mint eddig. Ez azt jelenti, hogy december 21.-ig a hitelt teljes egészében vissza kell fizetni. A hitel 
ebben az évben is az átmeneti, likviditási gondok megoldására szolgálna. 
 
Áder László képviselő: Ezt az összeget vissza tudjuk fizetni határidőre? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Igen, az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetében ez még 
vállalható, a gazdálkodási előadó szerint is. 
  
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
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50/2012.(VI.12.) határozat 
1./ Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete folyószámlahitel igénybevételét rendeli el. 

A hitel célja: működési bevétel-kiadási ütemeltolódás áthidalása 
(átmeneti likviditási szükséglet kezelése) 

A hitel összege: 8.000.000,- Ft, azaz nyolcmillió forint 
A hitel futamideje: 2012. december 21. 

Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal: 

 a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy 

 a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi 
és jóváhagyja. 

Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési bevételét, annak hitel 
fedezetéül történő engedményezését. 

A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az 
igényelt hitelbõl adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCIV. tv. 10. 

§. /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 
 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek,  hogy az 1./ pont szerinti 
feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat 

képviseletében a Bankkal megkösse. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 
6.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

 
 
A) Döntés támogatás-megelőlegező hitelről 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az IKSzT pályázat keretein belül folyamatban 
van a bútorbeszerzés, a kivitelezőt már kiválasztotta a testület az előző ülésen, a megvalósításhoz 
azonban kölcsön felvételére van szükség. A támogatás-megelőlegező hitel összege a bútorok 
beszerzési ára, nettó 4.477.340,- Ft, ehhez még az önkormányzatnak 1,209 millió forint önerőt 
kell biztosítania. Mivel a pályázat soron következő kifizetési kérelmének benyújtási határideje 
július 31., még ebben a hónapban el kell indítani a hitelkérelmet a pénzintézetnél, hogy a 
megvalósítás és a kifizetés júliusban megtörténhessen. Legközelebb majd csak októberben lehet 
kifizetési kérelmet benyújtani az MVH felé. A kondíciók a folyószámlahitelhez hasonlóak, ezt a 
hitelt december 31-ig szintén vissza kell fizetni.  
Javasolja elfogadni a beruházás finanszírozásának ilyen módját. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
51/ 2012. (VI.12.) határozat 

1./ Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatás-megelőlegező hitel 
igénybevételét rendeli el. 

 A hitel célja: IKSZT bútorbeszerzésre elszámolható nettó kiadások összege 

 A hitel összege: 4.477.340,- Ft azaz négymillió-négyszázhetvenhétezer-háromszáznegyven forint 

 A hitel futamideje: 2012. december 31. 

 Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal: 

- a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy 
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- a futamidő alatti költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja. 

 Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési bevételét, valamint 
mindenkori helyi adóbevételének, továbbá a 2067868423 számon nyilvántartott kérelme alapján 

elnyert MVH-támogatás („IKSZT kialakítása és működtetése”) OTP Bank Nyrt-re történő 
engedményezését. 

 A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és 
az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCIV. tv. 

10. §. /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek és a körjegyzőnek, hogy az 1./ pont 
szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat 

képviseletében a Bankkal megkösse. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 
 
B) Tájékoztató áramszolgáltatás díjának emelésről 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester: A hatályos szerződésünk szerint az áramszolgáltató 2012. dec. 
31-ig kedvező árakkal biztosítja az energiaellátást. A napokban kézhez kaptuk a 
szerződésmódosítás tervezetét a díjemelésről. Többszöri egyeztetés után végül, ha minimálisan is, 
de csökkentették a szolgáltatási díjakat a közvilágításnál és az intézményeinknél is. További egy 
forintot még szeretnék lealkudni.  
 
Jelen napirendi pontnál a képviselő-testület döntést nem hozott. 

 
 

C) Árajánlatok szúnyoggyérítésre 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Két ajánlat érkezett a szúnyoggyérítési munkálatok elvégzésére 
erre az évre. A Rotox Kft. 2.500,- Ft+áfa díjért vállalja hektáronként az irtást. A 
Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás tájékoztatása szerint az idei évben ismét a 
Magyar Turizmus Zrt. nyújt vissza nem térítendő támogatást a munkákra, ennek várható költsége 
1.040,- Ft/ha lesz. Szúnyoggyérítésre 2012. évben 400.000 Ft-ot tervezett be az önkormányzat a 
költségvetésébe. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

52/2012.(VI.12.) határozat 
1. Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 2012. évben a 

Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás szervezésében biztosított 
szúnyoggyérítésben 90 hektárnyi (Kisbajcs 70 ha, Szőgye 20 ha) belterületével részt vegyen, 

melyhez gyérítési alkalmanként legfeljebb 1.100,- Ft/ha értékben vállal kötelezettséget. 
2. Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a 

megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal  

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
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D) Kertics István panaszbejelentése 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a levelet. Megjegyzi, hogy elegendő lett volna, ha a 
panaszos figyelmesen elolvassa az önkormányzat által kiküldött felszólító levelet, amelyben 
belefoglaltuk, hogy amennyiben kötelezettségének időközben eleget tett, levelünket tekintse 
tárgytalannak. 
 
Áder László képviselő: Én is kaptam ilyen levelet, örülök, hogy nyitott szemmel jár az 
önkormányzat, de jó lenne, ha mást is észrevennének: például a megengedett tüzelési idő 
betartását, a Kismező utcában csapadékvíz-elvezető árkok betemetését, illetve esővíz 
belevezetését, stb.  
 
Kamocsai Sándor polgármester: Köszönöm az észrevételt, tervben van a felszólítások 
kiküldése. 
 
A képviselő-testület az elhangzottakat tudomásul vette, jelen napirendi pontnál döntést nem hozott. 
 
 
E) Szőgyei bolt nyitvatartási ügye 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester: A szőgyei bolt és presszó üzemeltetője az élelmiszerbolt 
délelőtti nyitva tartást meg kívánja szüntetni, az alacsony forgalomra hivatkozva. Az üzemeltető 
szerint szerződést szegtünk, mert konkurens mozgóboltosokat engedtünk be Szőgyére.  
Ismerteti az adásvételi szerződés vonatkozó szakaszait, melyek alapján véleménye szerint 
szerződésszegés nem történt.  
 
Christmann-né Horváth Klára képviselő: Nagyon kevesen vásárolnak a boltban, erről a 
boltvezető is tehet. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Mivel egy településrész lakosairól van szó, egy fórumot 
szeretnék összehívni, ahol a szőgyeiek és a boltvezető is elmondhatják a véleményüket a 
kérdésről. Erről tájékoztattam az üzemeltetőt is.  
 
A képviselő-testület az elhangzottakat tudomásul vette, jelen napirendi pontnál döntést nem hozott. 
 
 
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor polgármester megköszönte a képviselők 
aktív részvételét, és a nyílt ülést bezárta. 

 
 

 
K.m.f. 

 
 

  Kamocsai Sándor    Tóthné Ács Ildikó 
 polgármester     körjegyző 
  
 


