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Készült: Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 
18,00 órakor tartott nyílt ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak: Kamocsai Sándor polgármester 
  Áder László, 

Christmann-né Horváth Klára 
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 napirendet a 
meghívóban foglaltak szerint, melyet kér kiegészíteni, és az alábbi sorrendben tárgyalni: 

1. Beszámoló a két ülés között történtekről 
2. Vagyonkezelési szerződés megkötése az iskolával 
3. Ellátási szerződés nagybajcsi bölcsődével 

4. Járási hivatalok kialakításához a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal és Kisbajcs 
Község Önkormányzata közötti, a települési ügysegédi szolgáltatás nyújtására szóló 
megállapodás megkötése 

5. Döntés 2013. évi belső ellenőrzési tervről 
6. Nyugdíjas nap megrendezése 
7. Mikulás ünnepség megrendezése 
8. „Kapros galuska fesztivál” megbeszélése, támogatása 
9. Egyéb döntést igénylő ügyek 

 
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 elmondja, hogy az előző testületi ülés óta több határozat 
végrehajtási határideje járt le, nevezetesen: az önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázathoz, és elfogadásra került az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása. 
Kéri, hogy a beszámolót a képviselők fogadják el. 
   
 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
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93/2012.(X.24.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 86,87/2013. (X.11.) határozatai 
végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
 

2.) Vagyonkezelési szerződés megkötése az iskolával 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester: Ahogy az az együttes ülésen is elhangzott, a vagyonkezelési 
szerződésre gazdálkodási, könyvelési szempontból van szükség, amelyet október 31-ig lehet 
megkötni az intézménnyel. A szerződés tervezete az előterjesztések között kiküldésre került 
minden képviselőnek, kéri, hogy a vagyonkezelési szerződést fogadják el a testületek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 
94/2012.(X.24.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Vörösmarty Mihály 
Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolával az előterjesztés szerint vagyonhasználati és –

kezelési megállapodást köt, azt tudomásul veszi és elfogadja. 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  

Határidő: 2012. október 31. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
 

3.) Ellátási szerződés nagybajcsi bölcsődével 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Az együttes testületi ülésen az Aljegyző asszony ismertette a 
szerződéskötés indokát. E szerint a bölcsőde működési engedélyében csak a nagybajcsi lakóhelyű 
gyerekekre terjed ki az ellátási terület, amely a normatíva igénylésnél komoly gondot jelenthet. 
Amennyiben ellátási szerződést köt az intézmény a fogadott gyerekek lakóhelye szerinti 
önkormányzatokkal, megoldódna a probléma. Javaslom a szerződés jóváhagyását, mivel minden 
évben van kisbajcsi ellátott gyermek a bölcsődében. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

95/2012.(X.24.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a bölcsődei ellátás biztosítása érdekében a 
feladat ellátásával Nagybajcs Község Önkormányzatát bízza meg, amely a feladatot a Napsugár 

Óvoda és Bölcsőde többcélú intézmény (9063 Nagybajcs, Iskola u. 1.) útján látja el.  
A Képviselő-testület az előterjesztés szerinti Ellátási szerződést jóváhagyja, és tudomásul veszi.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés aláírására.  
Határidő: azonnal 
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Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

4.) Járási hivatalok kialakításához a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
és Kisbajcs Község Önkormányzata közötti, a települési ügysegédi szolgáltatás 
nyújtására szóló megállapodás megkötése 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Az írásos anyagot megkapták a testületi tagok. Sajnos a 
konkrétumokról, arról, hogy az ügysegéd milyen gyakorisággal jön Kisbajcsra, és milyen 
feladatokat fog ellátni, még mindig nem tudunk semmit. Bízzunk benne, hogy előbb-utóbb közli 
velünk a kormányhivatal. 
 
Ezt követően a képviselő-testület-egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

96/2012.(X.24.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 

218/2012.(VIII.13.) Korm. rendelet alapján a Kisbajcs Községi Önkormányzata és a Győr- 
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal között a települési ügysegéd nyújtását lehetővé tevő 

körülmények biztosítására készített „Megállapodás a járási hivatal kialakításához” című 
megállapodást a mellékelt tervezet szerint elfogadja, jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás 
aláírására. 

Határidő: 2012. október 31. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
 5.)Döntés 2013. évi belső ellenőrzési tervről 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az írásos anyagot minden képviselőtestületi tag 
megkapta. Mint ebből is látható, ez alkalommal már nem a kistérség, hanem közvetlenül a belső 
ellenőr kereste meg az önkormányzatot. A kistérség még fél évig hozzájuthat az állami 
támogatáshoz, de ezt követően az önkormányzatoknak kell vállalni a költségeket, még akkor is, ha 
a kistérségen belül marad a feladatellátás.  
 
Áder László képviselő: Ez kötelező? Mennyibe kerül? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Igen, az államháztartási törvény és a belső ellenőrzésről szóló 
kormányrendelet alapján ez kötelezően ellátandó feladat, amelynek ellátását az Állami 
Számvevőszék kiemelten vizsgál. A kapott ajánlat szerint a belső ellenőrzés revizori díja napi 
25.000 Ft+ Áfa. 
 
Áder László képviselő: Ez jó árnak mondható? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: A többi ellenőr is nagyjából ennyiért végzi el a munkát, 
ráadásul költségvetési szerv ellenőrzésére nem is egyszerű a környéken ellenőrt találni. 
 
Áder László képviselő: Hány napot vesz igénybe a munka? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Ez függ a választott téma nagyságától, az önkormányzat általában 
nagyobb célterületet ellenőriztet, ez tapasztalatok szerint kb. 8-10 revizori napot vesz igénybe. 
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Mivel a közigazgatás átszervezése folytán a jövő évben át kell dolgozni szinte valamennyi belső 
szabályzatot és dokumentumot, belső ellenőrzésre az alapító okiratok, SZMSZ, ügyrend, 
munkaköri leírások, egyéb belső szabályozások felülvizsgálatát javasoljuk. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

97/2012.(X.24.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évben a belső ellenőrzés által vizsgált 
témakörnek az alapító okiratok, SZMSZ, ügyrend, munkaköri leírások, egyéb belső szabályozások 

felülvizsgálatát fogadja el. 
Határidő: 2012. november 15. 

Felelős: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
 

 
6.) Nyugdíjas nap megrendezése 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy ebben az évben december 8-án kerül 
megrendezésre a nyugdíjas nap. Kezdés 15,00 órakor, az ovisok tánccal készülnek, az iskolásokat 
és az énekkart is felkérem a szereplésre, a vendég előadó ebben az évben is Dóka Zsuzsa és Bősi 
Szabó László nótaénekesek lesznek. A vacsora gulyás és pogácsa, emellett süteményt is kapunk a 
Rábakész Kft.-től. Kérem a képviselők segítségét a tornaterem berendezéshez. Idén is az 58 év 
feletti nők és a 60 év feletti férfiak, valamint a rokkantnyugdíjasok kapnak meghívót. Javaslom, 
hogy a meghívottaktól kérjünk visszajelzést a részvételi szándékról.  
 
Áder László képviselő: Egyetértek, feleslegesen ne dobjunk ki pénzt, ne készüljünk hiába. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Mivel a lehetőségeink szűkösek, a tavalyi évhez hasonlóan 
inkább a vendéglátást próbáljuk színvonalassá tenni, utalvány kifizetésére nem kerül sor. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

98/2012.(X.24.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 8-án 15,00 órai kezdettel 
Idősek Napja ünnepséget szervez a helybéli nyugdíjas korosztály részére (58+ nő, 60+ férfi).  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a program megszervezéséről, és a 

vendéglátásról gondoskodjék. 
Az ünnepség helyszíne: Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 

Határidő: 2012. december 8. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

7.) Mikulás ünnepség megrendezése 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester: Szokásos módon megrendezésre kerül a 10 év alatti helyi 
gyermekek számára a Mikulás napi ünnepség is. Idén mikor, és hol lesz a helyszín? 
 
Tolnai Ferencné képviselő: December 9-én, az iskolában szeretnénk, du. 4-5 óra körül. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: A tavalyi csomag nagyon drága volt 700,- Ft-ért. 
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Christmann-né Horváth Klára alpolgármester: Előzetes tájékozódás szerint idén 400,- Ft-ból 
kijönne egy igényes, tartalmas csomag. A korábbi évekhez hasonlóan most is vállalom a 
csomagok beszerzését. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: A 10 év alatti gyerekekkel számolva ez kb. 100-110 csomagot, 
tehát kb. 40.000 – 44.000,- Ft kiadást jelent. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

99/2012.(X.24.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 9-én Mikulás ünnepséget 

szervez. A Mikulás ünnepségen a képviselő-testület minden 2002. január 1-je után született 
gyermek részére mikuláscsomagot ajándékoz. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és az 

alpolgármestert, hogy a mikulás csomag összeállításához szükséges alapanyagok legfeljebb 
400,- Ft/csomag értékben történő beszerzéséről, és a program megszervezéséről gondoskodjon. 

Határidő: 2012. december 9. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Christmann-né Horváth Klára alpolgármester 

 
 
 

8.) „Kapros galuska fesztivál” megbeszélése, támogatása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester: A fesztivállal kapcsolatban az önkormányzathoz még nem 
érkezett megkeresés, segítséget sem kértek különösebben a szervezők. 
 
Tolnai Ferencné képviselő: A fesztivál tervezett időpontja november 17. szombat, szintén az 
iskolában tartanánk, az étkezőben és az aulában.  
 
Tóthné Ács Ildikó: Mennyi a várható költség? 
 
Tolnai Ferencné képviselő: Nem lesz több mint a költségvetésben szereplő 30ezer forint. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Jó lehetőségnek tartom a rendezvényt egy baráti, kötetlen 
beszélgetésre. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

99/2012.(X.24.) határozata 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete legfeljebb a költségvetési rendeletében 
szereplő előirányzat erejéig támogatja a 2012. november 17-én megrendezésre kerülő Kapros 

Galuska Fesztivált. 
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a támogatás házipénztárból történő kifizetésére. 

Határidő: 2012. december 9. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Christmann-né Horváth Klára alpolgármester 

 
 

9.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 



 7 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy amint az a féléves beszámolóból ismét kitűnt, 
még mindig tetemes az önkormányzat kintlévősége az adókat illetően. Mindenekelőtt a gépjármű 
és az iparűzési adó behajtása okoz gondot, a kommunális adó hátralék kismértékűnek mondható. 
Javasolja más településekhez hasonlóan a notórius nem fizetők listájának nyilvános közzétételét. 
 
Áder László képviselő: Egyetértek, de mindenkit ki lehet függeszteni, vagy csak egy bizonyos 
idő eltelte után? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Az esedékességet követő 10. naptól, magánszemélyek esetében 
az ezer, vállalkozások, cégek esetében a tízezer forintot elérő adótartozással rendelkező adózó 
nevét, címét és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti, helyi adó és 
gépjárműadó vonatkozásában. Kisbajcson a „helyben szokásos mód” a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztést, illetve a kisbajcsi honlapon történő megjelenítést jelenti. A listát folyamatosan 
frissíteni kell. Megjegyezném, hogy a hátralékosoknak minden évben több felszólító levelet is 
küldünk, amelyben felhívjuk a figyelmet a fizetési kötelezettség elmulasztásának 
következményeire, az adóslista közzétételének lehetőségéről viszont még adtunk tájékoztatást. A 
végrehajtás elsődleges módja a munkabérből történő letiltás. 
 
Győri Csaba képviselő: Szerintem az összeget még nem kellene közzétenni, és kellene még egy 
felszólító levél, amiben már figyelmeztetünk a lista közzétételére. 
 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester: Az ezer forint tartozás nem jelentős, ha valaki 
pl. egy féléves kommunális adó elmaradásban van, az 4ezer forint, az ilyen adózókat nem lenne 
tisztességes közzétenni.  
 
Kamocsai Sándor polgármester: Egyetértek, javaslom az ötezer forint feletti tartozások 
kifüggesztését, egyenlőre összeg nélkül, csak a hátralék teljes összege szerepeljen. 
 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
101/2012.(X.24.) határozata 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
az adóslista közzétételével kapcsolatban az alábbiakat javasolja a körjegyző felé: 

1. Az adótartozók részére kiküldött fizetési felszólításban szerepeljen az, hogy aki nem fizeti meg 
adótartozását, abban az esetben közzétételre kerül az adóslistán. 

2. A közzététel szempontjából az adótartozás alsó határát magánszemély esetében 5.000 Ft-ban, 
vállalkozás esetében 10.000 Ft-ban javasolja meghatározni. 

3. Az adótartozók listája a helyben szokásos módon – a község hirdetőtábláin, valamint a 
www.kisbajcs.hu internetes oldalon kerüljön közzétételre. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy zárt ülés keretében szociális kérelem elbírálása 
van napirenden, ezen kívül egyéb, döntést igénylő ügyről nem tud. 
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Napirendek után: 
 
A) Tájékoztatás szociális tűzifa juttatás lehetőségéről 
 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatást ad a 2013. évi szociális tűzifa juttatás feltételeiről, 
ennek keretében ismerteti a normatív lakásfenntartási támogatásra jogosultak számát. 
 
Győri Csaba képviselő: Kitől kell majd elszállítani? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Tavaly a tétiek voltak kijelölve, korrekt volt az eljárás. 
 
Tolnai Ferencné képviselő: Ez kötelező juttatás? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Nem, de így talán bízhatunk abban, hogy kevesebb lesz a 
segélykérelem. Most még nem kell dönteni, igényfelmérés folyik, legfeljebb a lakásfenntartási 
támogatásban részesülők száma után lehet igényelni, 2-2 m³-t. Javaslom, hogy igényeljünk, 
segítsük a rászorulókat. 
Egyúttal tájékoztatom a képviselőket, hogy a Községháza fűtéséhez gázfűtés használata helyett 
inkább tűzifát szeretnénk vásárolni, és a közmunkásokkal felhasogattatni. 3 m³ vásárlására lenne 
szükség. 
 
Áder László képviselő: Nincsenek az önkormányzatnak földjei, erdői? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Hasznosítható terület sajnos nincs. 
 
 
B) Tájékoztatás folyamatban lévő ügyekről 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az iparterületen magántulajdonú ingatlanokon 
zajló telekfeltöltés miatt feljelentés érkezett a környezetvédelmi felügyelőségnek. Az egyik 
tulajdonos építési engedéllyel rendelkezett, a másik bejelentette a feltöltést. A rendezési terv 
szerint az önkormányzatnak az egyik tulajdonos ingyen, térítésmentesen átadja a 11m-es 
útszakaszt, ennek az ügyvédi költségeit viszont nekünk kell állnunk. 
A bank tájékoztatása szerint a jövő évben nem számíthatunk hitelre, nagyon óvatosan kell 
gazdálkodnunk, hogy ne legyen az önkormányzat mínuszban. 
A könyvtári bútorbeszerzés megtörtént, megtekintettük, az összeszerelési munkák még 
hátravannak, október 31. az elszámolási határidő, addigra be kell fejezni a villanyszerelési 
munkálatokat is. 
A szőgyei tűzifatárolásért a tulajdonos befizette a területfoglalási és a bérleti díjat is. 
 
 
Más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor polgármester  
 
 

 
 

K.m.f. 
 

 
  Kamocsai Sándor    Tóthné Ács Ildikó 

 polgármester     körjegyző 


