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Készült: Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 11-én (szerdán) 
19,00 órakor tartott nyílt képviselő- testületi ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak: Kamocsai Sándor polgármester 
  Christmann-né Horváth Klára alpolgármester 
  Áder László  

Győri Csaba  
Tolnai Ferencné képviselők 

 
Igazoltan távol van: Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 
  
Jelen vannak továbbá: Tóthné Ács Ildikó körjegyző-jegyzőkönyvvezető 
  
 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes, mert 5 képviselő közül mindenki 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 két ülés között történtekről 
  Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatást ad a szőgyei Anna-napi búcsú szervezésének 
jelenlegi állásáról. Elmondja, hogy a „Szőgyéért” Alapítvány pályázott rendezvény költségeinek 
támogatására, azonban az elbírálás július 20. előtt nem várható, ez nekünk már késő a július 28-i 
rendezvényre. Ha nyerne az alapítvány, az önkormányzatnak a tervezettnél kevesebb összeget 
kellene magára vállalni. A programban 10 órakor püspöki szentmise szerepel, azt követően 
vendéglátás a helyszínen, majd este bál zárja a búcsút. A büfés személye még kérdéses. 
 
Áder László képviselő: Nem lehetne bevonni a szőgyei kocsmárost? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Már beszéltem a helyi vendéglátósokkal, egyik sem érdeklődik 
a rendezvény iránt. A zenésszel együtt kb. 140 ezer a várható költség. 
 
Győri Csaba képviselő: Mennyi van betervezve a költségvetésbe? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: 100 ezer forint, a többit szponzoroktól tervezzük összeszedni. 
 
 
A képviselő-testület az elhangzottakat tudomásul vette, jelen napirendi pontnál döntést nem hozott. 
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2.) Egyéb, aktuális ügyek 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
A) Tájékoztatás folyamatban lévő ügyekről 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester: Szerkesztés alatt van a helyi újság legújabb száma, amelyhez az 
iskola, óvoda és az énekkar már leadta az anyagot, jövő héten nyomdába kerülhet a lap. 
Folyamatban van az ingyenes füzetcsomagok összeállítása is a helyi iskolások részére, ehhez a 
Bácsai Agrár Zrt. ebben az évben is jelentős összegű támogatást nyújtott, tájékoztatásuk szerint 
jövőre kifejezetten jutalmazásra kívánják fordítani a támogatást. 
 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az IKSzT bútorozásának 
jelenlegi állásáról. 
 
A képviselő-testület az elhangzottakat határozathozatal nélkül tudomásul vette. 
 
 

B) Terhelő bejegyzések törlése Kisbajcs 184/12 hrsz-ú ingatlanról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester: Kisbajcs község önkormányzata 2005-ben értékesítette a 
szóban forgó építési telket, melyre elidegenítési tilalmat és visszavásárlási jogot jegyeztetett be az 
ingatlan-nyilvántartásba a beépítési kötelezettség biztosítására. A vevő beépítési kötelezettségének 
időben eleget tett, a terhelő bejegyzések okafogyottá váltak, így azok törlését kell 
kezdeményeznünk az illetékes földhivatalnál. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

64/2012. (VII.11.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisbajcs 184/12hrsz-ú ingatlanra Kisbajcs 

Község Önkormányzata javára a 86/2005. (IV.27.) KH. sz. határozatával megállapított 
elidegenítési tilalom és visszavásárlási jog bejegyzések törlését kezdeményezi. 

Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a földhivatali eljárás megindítására. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
 
 
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 
  
 


