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Készült: Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án 
(csütörtökön) 17,00 órakor tartott nyílt ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak: Kamocsai Sándor polgármester 
  Áder László (17,30 perctől) 

Christmann-né Horváth Klára 
Győri Csaba 
Tolnai Ferencné képviselők 

 
Igazoltan távol van:  Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 
 
Jelen vannak továbbá: Tóthné Ács Ildikó körjegyző  

 Tolnay Béláné gazdálkodási előadó - jegyzőkönyvvezető 
  Zalkáné Béres Andrea könyvtáros 
 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes, mert 5 képviselő közül 4 fő jelen van. Ismerteti a napirendet a 
meghívóban foglaltak szerint. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokkal egyhangúlag határozathozatal nélkül egyetértett, és az alábbi 
napirendet tárgyalta: 
 
 

1.) Beszámoló a két ülés között történtekről 
  Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Az előző testületi ülés óta több határozat végrehajtási 
határideje járt le, nevezetesen: benyújtásra került szeptember 10-én az önhiki-s pályázat, valamint 
megkereste az önkormányzat Ihász Tímea ingatlantulajdonost a szőgyei területvásárlás helyett 
felajánlott területbérlés lehetőségével, erre válasz mai napig még nem érkezett.  
Kéri, hogy a beszámolót a képviselők fogadják el. 
   
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 
81/2012.(IX.13.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 66,67/2012.(VIII.15.) határozatai 
végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
 

2.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
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Kamocsai Sándor polgármester ismerteti az előirányzat-módosítás okait (bérkompenzáció, 
IKSZT támogatás, önhiki támogatás).   
A rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2012. évi költségvetéséről szóló  
2/ 2012.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra) 
 
 
 
 3.) Beszámoló az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának eredményéről 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Az írásos anyagot minden képviselő megkapta, van-e 
hozzászólás, kérdés a beszámolóval kapcsolatban? 
 
Győri Csaba képviselő: Mekkora összeget kapott vissza az önkormányzat az IKSZT-vel 
kapcsolatosan? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a szöveges indokolásban – tévesen - 
összevonásra került az MVH-s támogatás, illetve az önkormányzati támogatás. MVH- támogatás 
az IKSZT-hez ténylegesen 23.115.140,- Ft, az önkormányzatok hozzájárulása a körjegyzőséghez 
9.748.000,- Ft. 
 
Győri Csaba képviselő: Miért nem fizetik a bérlők a lakbéreket, erről mit tud a polgármester?  
 
Kamocsai Sándor polgármester: Sajnos a körzeti megbízott hosszú idő óta táppénzen van, 
ezért a bérleti díj fizetése jelentős gondot okoz számára. A közeljövőben megkeresem a felettesét, 
hogy valamelyest hassanak rá, hogy fizesse a lakbért. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 
82/2012.(IX.13.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. I. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel az előterjesztés szerint elfogadja, és 

tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 
4.) Mozgókönyvtár eszközbeszerzési pályázatára érkezett árajánlatok elbírálása 

 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti az árajánlatokat. 
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Zalkáné Béres Andrea, Kisbajcs község könyvtárosa megérkezett a testületi ülésre.  
 
Kamocsai Sándor polgármester: A Sulibútor, illetve a Ronik Bútor árajánlatát kellene fontolóra 
venni, mivel a többi ajánlat elfogadhatatlanul magas, nem fér bele a pályázati támogatási összegbe. 
Személyesen bent voltunk a Ronik bútornál, az ő ajánlatuk picit magasabb, mint a Sulibútoré, a 
Ronik Bútor telephelye itt van Győrben, őket könnyen el lehet érni ha valami probléma van. 
 
17,30 perckor Áder László képviselő megérkezett a testületi ülésre. 
 
Zalkáné Béres Andrea könyvtáros tájékoztatja a testületet, hogy a pályázati pénzből nem csak a 
bútorokat kell beszerezni, hanem meg kell oldani a kábelcsatornák beszerzését is a 
számítógépekhez, illetve az információs táblákat is el kell készíttetni.  
 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatást ad Áder László képviselő számára a bútor 
árajánlatokról. 
 
Áder László képviselő: Az elmúlt testületi ülésen azért maradt el a döntés, mivel nem volt 
ismeretes, hogy milyen anyagból és milyen méretben készül a bútor. Most már tudunk érdemi 
döntést hozni, mert ugyanazon paraméterekre adott minden ajánlattevő ajánlatot. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 
83/2012.(IX.13.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Alap pályázati 
felhívására 3505/02417 azonosító szám alatt Kisbajcs község mozgókönyvtárában könyvtári 

bútorok beszerzésére benyújtott pályázatán elnyert vissza nem térítendő támogatás 
felhasználására bútorbeszerzésre érkezett ajánlatok közül a Ronik Bútor Diszkont (9027 Győr, 

Budai u. 2-6.) ajánlatát fogadja el. 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kivitelezővel a pályázati előírásoknak megfelelő 
vállalkozási szerződést 1.298.000,-Ft, azaz egymilliókettőszázkilencvennyolcezer-nyolcszáz forint 

értékben megkösse. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 
5.) Egyéb, döntést igénylő ügyek 

 
A) Mosonmagyaróvári Vízitársulás felajánlása gépi földmunka elvégzésére 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester: A Vízitársulás megkereste az önkormányzatot azzal a 
lehetőséggel, hogy gépi földmunkát végeznének a településen térítésmentesen. Kéri a 
képviselőket, tegyenek javaslatot, hol lehetne ilyen feladatot végeztetni.  
 
Győri Csaba képviselő: Az Árpád utca vége tudomásom szerint nagyon rossz állapotban van. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Javasolnám, hogy a környező települések polgármestereivel 
egyeztessünk a kérdésről, így lenne a munkának értelme.  
 
Jelen napirendi pontnál a képviselő-testület döntést nem hozott. 
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B) Térítési díj rendelet módosítása  
Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
 

Tóthné Ács Ildikó körjegyző elmondja, hogy a közös fenntartású iskola esetében már 
megszavazták a testületek ezt a módosítást, de Kisbajcs önkormányzatának rendeletébe kell az új 
szabályozást beépítenie. 
Kéri, hogy a rendelet-tervezetet a képviselők fogadják el. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete  

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

(A rendelet külön íven kerül kiadásra) 
 
 
 
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor polgármester megköszönte a jelenlévők 
aktív részvételét, és a nyílt ülést bezárta. 
 

 
 

K.m.f. 
 

 
  Kamocsai Sándor    Tóthné Ács Ildikó 

 polgármester     körjegyző 
  
 


