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Készült: Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 23-án 
(pénteken) 16,30 órakor tartott közmeghallgatásán. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak: Kamocsai Sándor polgármester 
  Christmann-né Horváth Klára alpolgármester 
  Győri Csaba 
  Tolnai Ferencné képviselők 
 
Igazoltan távol van: Áder László képviselő 

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

Tolnay Béláné gazdálkodási előadó-jegyzőkönyvvezető 
   17 fő kisbajcsi lakos 
    

Kamocsai Sándor polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapítja, 
hogy a képviselő-testület határozatképes, mert 5 főből 4 fő jelen van. Ismerteti a napirendet a 
meghívóban foglaltak szerint. Javasolja, hogy az 1-3. napirendi pontokkal kapcsolatos kérdéseket 
is a 4. pont keretében, a lakossági felvetések között tegyék fel a jelenlévők.  
 
A képviselő-testület a napirendi pontokat határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendet 
tárgyalja. 
 
 

1.)Beszámoló a 2012. évi gazdálkodásáról és tevékenységéről 
  Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Az önkormányzat éves kötelező feladata a közmeghallgatás 
összehívása és megtartása, a lakosság tájékoztatása az önkormányzat tevékenységéről. 
A 2012 nem az eddig megszokott, eredményes év volt: a válság, az ország és a lakosság továbbra 
is nehéz pénzügyi helyzete az önkormányzat életére is hatással van. 
Kisbajcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2012. évi költségvetést 183.392.000- Ft 
bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadta el. Az iskola és óvoda 2012. január 1. napjától külön 
önálló költségvetéssel és könyveléssel rendelkeznek, illetve 2012. január 1. napjától kibővült a 
körjegyzőség Nagybajcs községgel. 2013. január 1-től a kisbajcsi iskola fenntartását és 
működtetését az állam veszi át az önkormányzatoktól. 
Iskola 2012. évi költségvetése 94.101.000,- Ft, Óvoda 2012. évi költségvetése: 21.206.000,- Ft, 
Körjegyzőség 2012. évi költségvetése: 44.000.000,- Ft, valamint az Önkormányzat saját 2012. évi 
költségvetése, az intézmények hozzájárulásai nélkül: 81.882.000,- Ft. 
Ahogy mindig, ebben az évben is elsődleges szempont volt a közintézmények biztonságos 
üzemeltetése, ez sikerült, 2011-ben az elnyert pályázatok révén majd’ 220millió Ft-os beruházást 
hajtottunk végre, ez nagy terheket rótt az önkormányzatra, hiszen a beruházások költségeit elő 
kellett teremtenünk, emiatt átmenetileg hitelfelvételre kényszerültünk. Az állami adósságrendezés 
kapcsán Kisbajcs is szerepelt az újságban, 40millió forintos hitellel, ebből 21millió forint 
támogatás megelőlegező hitel volt, amelyet az IKSZT megvalósításához vettünk fel, a beruházás 
azóta elkészült, a támogatást megkaptuk, a hitelt visszafizettük. A Kossuth utcai buszforduló 
kialakítása is részben hitelből valósult meg, ez 2015-ig kerül visszafizetésre. Az iskola 
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akadálymentesítéséhez felvett hitelből fennáll még 6.050.560,-Ft tartozás, a  csapadékvíz-elvezető 
rendszer kialakításához pedig 8.772.294,-Ft . Amikor elvállaltuk a beruházásokat, láttuk, milyen 
bevételekre számíthatunk, közben jelentős változások indultak meg az önkormányzatok életében 
is, így ha nehezen is, de talán a költségvetési évet sikerül hiány nélkül zárnunk. A sokat emlegetett 
önkormányzati adósságátvállalás pontos adatait még nem ismerjük, de az már most látható, hogy 
nem a kistelepülések sodorták ebbe a nehéz helyzetbe az országot. 
A költségvetés tervezésekor számoltunk közfoglalkoztatással, ezt sikerült megvalósítanunk, egész 
évben 5-6 főt foglalkoztatunk településtisztasági vagy időslátogató feladatokra, jelenleg is 3 fő 
dolgozik közfoglalkoztatás keretében, bérükre és járulékaikra mindvégig pályázati támogatást 
kaptunk, ennek mértéke 70-100% között változott az év során. A vízügy közfoglalkoztatottait mi 
csak közvetítettük, próbáltuk elősegíteni, hogy minél kevesebb munkanélküli legyen a faluban. Ők 
rendbe tették a környező területeket (Szavai csatorna, Csápolnak stb.), sajnos az állam gépi 
eszközt nem biztosított hozzá. 
A rászoruló lakosokat ebben az évben is igyekeztünk támogatni, sajnos egyre több a rászorult, 
rajtuk átmeneti segéllyel, vagy jegyzői hatáskörben megállapított normatív lakásfenntartási 
támogatással tudtuk segíteni. Az év elején egyszeri lehetőség nyílt szociális célú tűzifajuttatás 
igénybevételére is, számos család tüzelőgondján tudtunk így segíteni. 
Az IKSZT bútorbeszerzése áthúzódott a 2011 évből, ennek költsége 5.792ezer forint volt, ebből 
4.004ezer forint pályázati támogatás.  
Ezen túlmenően célunk a bevételi források minél jobb feltárása, a helyi adók maradéktalan 
beszedése, új pályázati lehetőségek felderítése sajnos azonban a legfontosabb célra, út és járda 
építésére, felújítására évek óta nincs pályázat. Mindent előre kell finanszírozni, jelenleg az 
önkormányzatnak tartaléka nincs, viszont az intézményeink gond nélkül működnek, úgy érzem, 
ma már ezt is eredménynek tekinthetjük. Az iskolai tornaterem felújítása esedékes lenne, de 
forrásunk nincs, és az iskola jövőbeni sorsa sem világos még teljesen. 
Többen többször kaptak adófizetési kötelezettségre való felszólítást, a legutóbbi levél kisebb 
eredményeket hozott, de még mindig magas a kintlévőség összege. Most már biztos, hogy jövőre 
az állam elvonja a személyi jövedelemadó eddig itt maradó hányadát, valamint a gépjárműadó 
nagy részét is. Erre tekintettel ismételten kérem az adósokat, hogy még ebben az évben tegyenek 
eleget fizetési kötelezettségüknek, hiszen ha jövőre teszik ezt, már valószínűleg nem a települést 
illeti meg a teljes befizetés, hanem annak csak egy része. 
Közeljövőben kitűzött célunk az iskola melletti iparterület közművesítése és értékesítése is. 
Nagybajcs 2011-ben átadta tulajdoni hányadát a másik három önkormányzat számára, tartozása 
fejében. A Pannon-Víz részéről megtörtént a közművezeték kiépítésére az ajánlattételi felhívás, a 
kivitelező kiválasztása a közeljövőben várható. Tavasszal, ha a közművesítés megtörtént, 5-6 ipari 
telek alakítható ki, csendes ipari tevékenység végzésére. Már jelentkeztek érdeklődők, bízom 
benne, hogy mihamarabb elkelnek a területek. 
A községi könyvtár eszközbeszerzésre 1,2millió forint támogatást nyert el az önkormányzat 
pályázat útján, a megvalósítás befejeződött, elmondható, hogy messze kielégíti a lakossági 
igényeket, sikerült egy olvasószoba kialakítása, véleményem szerint az énekkar és a nyugdíjasklub 
is összejöhetne ott alkalmanként, sajnos jelenleg nincs kihasználva az intézmény. Bízom benne, 
hogy az akadálymentesítéshez hasonlóan megvan a létjogosultsága ennek a fejlesztésnek is. 
Kamocsai Sándor polgármester szakfeladatonként tájékoztatja a jelenlévőket a teljesült 
kiadásokról és bevételekről. 

 
 

2.) Tájékoztató az önkormányzati rendszerben bekövetkező változásokról  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester: Legszívesebben azzal a kifejezéssel élnék, amellyel az utóbbi 
időben egyre többször találkozunk az önkormányzati életében, ha valamire kíváncsiak vagyunk: 
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nem tudunk semmit. Teljes a bizonytalanság, nem tudunk semmit a jövőről, de a 2013. évi 
koncepciót el kell fogadni. Ami biztos, hogy önálló hivatalt csak 2000 fő feletti lakosságszámú 
települések tarthatnak fenn a jövő évtől, sajnos ezt a létszámot a körjegyzőség településeivel nem 
értük el együtt sem, mivel a 2010, vagy a 2011. január 1-i lakosságszám adatokat lehet figyelembe 
venni. Az iskola ügyében sem kaptunk még érdemi információkat arról, hogy hogyan fog történni 
az átadás-átvétel. Előzetes számítások szerint Kisbajcstól kb. évi 24-26millió forintot von el az 
állam az adók révén, ez többszöröse annak az évi 6millió forintnak, amit az iskola 
működtetéséhez és fenntartásához eddig biztosítanunk kellett.  Az állam úgy döntött, hogy 
minden létesítményt, ami az oktatást szolgálja, térítésmentesen állami használatba kell adni, de 
tanórák után ingyen a lakosság szolgálatára fogja bocsátani az épületeket rendezvények céljára. 
Félő, hogy az épületeknek nem lesz gazdája, leépül, elhasználódik minden. Próbáltuk a 
tornatermet megtartani önkormányzati használatra, ezért megosztottuk a területet, de kiderült, 
hogy azt is az állam rendelkezésére kell bocsátani. Terveztük a tornacsarnok további bérbeadását, 
de közölték, hogy a bérleti díjakból származó bevételek is a működtető állami központot fogják 
illetni.  
A közigazgatás is gyökeres változások elé néz, Vámosszabadival szeretnénk közös hivatalt 
létrehozni, Kisbajcsi székhellyel, viszont hallani sem akarnak róla, mint legnagyobb befizetők és a 
legerősebb gazdasági potenciállal, lakosságszámmal rendelkező település, szeretnék a székhelyet 
Vámosszabadin kialakítani. Arról azonban nincsenek tapasztalataik és ismereteik, hogy hogyan 
működik egy körjegyzőség, mit jelent több település hivatalát vezetni. Nagy a bizonytalanság, a 
vasárnapi választáson dől el, hogy a továbbiakban ki fogja vezetni a települést, és milyen lesz a 
hozzáállás ehhez a kérdéshez. 
 A közös önkormányzati hivatalt legkésőbb március 1-jéig kell létrehozni, ha eddig nem sikerül, a 
kormányhivatal jelöli ki azt a települést, ahova csatlakozni kell, vagy akivel közös hivatalt kell 
alakítani. A 2014-es önkormányzati választások után lesz lehetőség ismét felülvizsgálni a 
lakosságszámot, és változtatni a hivatali rendszeren.  
 
 
 3.) 2013. évi költségvetési koncepció és fejlesztési elképzelések 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Meglehetősen sok tervünk van, de nagy részére sajnos nincs 
meg a fedezet. Mindenekelőtt az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása, a megmaradt 
intézmények fenntartása a cél: az óvoda, körjegyzőség, az iskolai étkeztetés és utaztatás 
finanszírozása. Sajnos az új jogszabályi rendelkezés szerint az iskolai étkeztetés annak az 
önkormányzatnak a feladata lett, amelynek területén az intézmény működik. Eddig nyitottunk 
Győr felé, szorgalmaztuk, hogy minél több gyermek jöjjön Bácsáról és Révfaluból. Jelenleg 17 
győri gyerek jár ide, ha nem kapunk utánuk normatívát, mert nem tartoznak a felvételi 
körzetünkbe, nem tudjuk, mi lesz, miből fogjuk finanszírozni az étkeztetést. Azt halljuk, hogy 
még nem találják a költségvetési forrást az iskolák fenntartására, félő, hogy még a működtetéshez 
is hozzájárulást kell fizetnünk. Ezen kívül mindenképpen meg kell oldanunk a gyerekjóléti 
szolgálat kérdését is, mivel a kistérség, amelyen belül eddig elláttuk ezt a feladatot, december 31-
gyel megszüntette ezt a feladatellátást, így arra kényszerülünk, hogy magunk oldjuk ezt meg. Erre 
a feladatra mikrotérségi társulást terveztünk Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének 
részvételével, de Vámosszabadi akart a központ lenni, ahol annyi gyerek él, mint a másik három 
faluban együttvéve, azonban ellátott gyerek gyakorlatilag nincs is, a többi település pedig 
Kisbajcsot választotta a társulás székhelyének. Azzal, hogy hárman oldjuk meg azt a feladatot, 
jelentős összeg hárul az önkormányzatokra, de már a hivatali központ kialakítására is figyelemmel 
kellett lennünk.  
A köztemető és a közterületek, utak, járdák fenntartása is nélkülözhetetlen, de költséges 
feladatunk, amit mindenképpen el kell látnunk. Az IKSZT befejezése 2013. június 30-ig várható, 
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ezt követően haladéktalanul meg kell kezdeni a működtetését is. Addig még sort kell keríteni az 
informatikai eszközök beszerzésére, valamint alkalmazni kell egy főt rendezvényszervezésre. 
Önként vállalt önkormányzati feladatra kizárólag saját bevételt lehet felhasználni, ezért a Kismező 
utca tervezett rendbetételéhez is többletforrás kell, erre pedig csak a kommunális adó emelésével 
látok módot, illetve szóba került az ebadó bevezetése is. Ez az elképzelés még képlékeny, jövő 
héten tárgyalja a testület a helyi adók felülvizsgálatát. Sajnos a Kismező utcából szinte nincs jelen 
senki, pedig az ott lakók minden héten szóvá teszik az út katasztrofális állapotát. A lakosságnak is 
hozzá kellene járulnia, esetleg útalapba elkülöníteni a befolyt pluszadót, akkor már az 
önkormányzat is tudna hozzá tenni önerőt. Lehetséges olyan megoldás is, mint 
Mosonmagyaróváron, ahol azt az utcát teszi előbb rendbe az önkormányzat, amelyik vállalja, 
hogy többet fizet bele.  
A közeljövő elképzeléseiről ennyit szerettem volna elmondani.  
 
 
 

4.) Egyebek, lakossági felvetések 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Köszönöm a figyelmüket, kérem, tegyék fel kérdéseiket, 
javaslataikat az elhangzottakkal, vagy a falu életével kapcsolatban. 
 
Győri Péter kisbajcsi lakos: Úgy látom, hogy elszaladt a szekér a sok adóssággal, a Kismező 
utcába kellene vinni a murvát, amikor pedig szükséges, a közmunkások gereblyézzék vissza. Eyg 
feljelentés esetén a biztosításnál sem utolsó kérdés, ki okozta a kárt. Az Árpád utcában is érdemes 
lenne murvát elteríteni, hogy az út széle ne törjön le, mi lakosok pedig visszagereblyéznénk azt, 
ami kicsapódott a gödrökből. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Sajnos, nem az a tapasztalat, hogy odavisszük a murvát, a 
lakosság pedig, ha szükséges, visszagereblyézi. Úgy gondolom, hogy az idősebbeknél ez működik, 
a fiatalabbaknál már nem. A közmunkásainkat senkinek nézik, pedig az, hogy a közterületeink így 
néznek ki, nekik is köszönhető a lakosság mellett. Pénz nem volt arra, hogy murvát vegyünk, bár 
csődben nem vagyunk, ahogy azt Vámosszabadi állította, fizetési csúszások előfordulnak. A 
Kismező utca állapota tűrhetetlen, a murvázás pedig csak kidobott pénz, a közmunkásokon kívül 
vissza nem gereblyézi senki. 
Valóban, sok az adósságunk, de az intézményeink fel lettek újítva, olyan buszfordulót alakítottunk 
ki, ami a Volánnak megfelel, oda szintén tervben van egy fedett buszmegálló építése alapítványi 
pályázatból.  Csaknem 70millió forint volt a csapadékvíz beruházás, az IKSZT kialakítása a 
Községházán pedig közel 35millió forint lesz összesen. Ezek nagy dolgok egy ilyen kis község 
életében, és emellett a működőképességünket is fenn tudtuk tartani. Szerencsére nem fogtunk 
bele a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésének II. ütemébe, mert igaz, hogy nagy szükség 
volna rá, ezt már nem tudtuk volna finanszírozni. 
 
Kamocsai Gyula kisbajcsi lakos: A buszfordulónál nem lehetne valamit tenni? A Közút ha 
murvával betömi a gödröket, a busz már ki is vágja. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Az a terület a közúthoz tartozik, a legnagyobb baj, hogy 
először nem tisztítják ki a kátyúkat.  
 
Holczer József kisbajcsi lakos: Nem erőltetném a csatlakozást Vámosszabadihoz, nem lehet a 
kormányhivatal annyira vaskalapos, hogy nem enged kivételt a lakosságszám alól, hiszen az 
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folyamatosan változik. Azt javaslom, hagyjuk Vámost, menjen, adjuk ki számára a vagyont. Arra 
biztatnám a képviselő-testületet, hogy tartson ki ebben a kérdésben, ne engedjen. Ha kell, írjanak 
levelet a kormányhivatalhoz az ügyben. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: A körjegyző asszony már írt levelet, sajnos a válasszal nem 
érünk semmit, lényegi mondandója, hogy a településeknek kell megegyezniük egymással. 
 
Győri Károly kisbajcsi lakos: Osztom az előttem szóló véleményét, Vámost el kell felejteni, ez a 
legfájóbb nekik, hogy itt az iskola és a centrum. Szerintem a  Kismező utcában mindenki érdekelt, 
de úgy látom, hogy 60cm mélyen ki kellene cserélni a talajt, és még nagyon sok a foghíjas, 
beépítetlen telek is, a még ezután kezdődő építkezésekhez ide érkező betonmixerek tönkreteszik 
majd az aszfaltos utat. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Abban az utcában 80 cm talaj ki lett szedve közműfektetés 
előtt. 
 
Miklós Ferencné kisbajcsi lakos: Mennyire tervezi a testület megemelni, illetve megállapítani a 
kommunális adó és az ebadó mértékét? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: A kommunális adó évi mértékét 8ezerről 15ezer forintra, az 
ebadót 3-5ezer forintra, de ahogy már említettem, még ezután dönt a testület ebben a kérdésben. 
felhívom a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy a chip beültetése 2013. január 1-től kötelező, az 
őszi oltáskor ellenőrzi majd az állatorvos. 
 
Vajda Péter kisbajcsi lakos: A házunk előtt közúti táblát helyeztek el, kb. 1m magasságban, 
nem belátható az út, ha kijövök a telkemről, mit lehet tenni, szerintem ez így szabálytalan. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Jelezzük a közútnak, jöjjenek és cseréljék ki. 
 
Holczer József kisbajcsi lakos: Ha az iskolai étkeztetés így marad, a vámosszabadi gyereket is 
Kisbajcs fogja finanszírozni saját költségén? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Ehhez a feladathoz Nagybajcs és Vének hozzájárulása 
egyértelmű, Vámosszabaditól még tartunk, nem tudhatjuk, mit fognak lépni jövő héten a 
koncepció elfogadásakor. 
 
Győri Károly: Mikor lesz a nyugdíjas-nap? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Dec. 8-án lesz, 15,00 órakor, mivel az előadó holnap nem ért 
rá. Többet nem tesszük bele az újságba előre. 
 
Győri Károly kisbajcsi lakos: Az iskolával szembeni családi háznak mi lesz a sorsa, nagyon 
régóta elhanyagolt állapotban van. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Legutóbbi tudomásunk szerint a NAV végrehajtása alatt áll. 
Az év elején várhatóan nem lesz szociális tűzifa juttatás, legfeljebb azok részére, akik normatív 
lakásfenntartási támogatásban részesülnek, ilyen háztartás 11 van a faluban. Ha a közeljövőben 
ilyen szállítmánnyal találkoznak, nem szeretnék pletykákat hallani a faluban arról, hogy ki, és miért 
kapott, ki, és miért nem. Kérem a körjegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a jelen lévőket a 
normatív lakásfenntartási támogatás szabályairól. 
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Tóthné Ács Ildikó körjegyző ismerteti a normatív lakásfenntartási támogatás igénylésének 
szabályait a szociális törvény alapján. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Amennyiben nincs kérdés, köszönöm a szép számú részvételt. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor polgármester megköszönte a 
közmeghallgatáson jelenlévők aktív részvételét, és a 2012. évi közmeghallgatást bezárta. 
 
 

 
 

 
K.m.f. 

 
 
 

   Kamocsai Sándor    Tóthné Ács Ildikó 
 polgármester     körjegyző 
 
 
 


