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Készült: Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 
(szerdán) 16,00 órakor tartott nyílt ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak: Kamocsai Sándor polgármester 
  Áder László képviselő  

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 
 
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, és kéri, hogy a napirendet a képviselők fogadják el. 
 
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 a következők történtek: 
megkötöttük a vagyonkezelési szerződést az iskolával, az ellátási szerződést Nagybajcs községgel 
a bölcsődei ellátásra, a megyei kormányhivatallal pedig a járási ügysegédről szóló megállapodást. 
November 17-én sikeresen lezajlott a Kapros Galuska fesztivál is, a szervezők a támogatást 
megkapták. 
Kéri, hogy a beszámolót a képviselők fogadják el. 
   
A képviselő-testület határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadta a két ülés között történtekről a beszámolót. 

 
 
 

2.) Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi ¾ éves gazdálkodásáról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester: Az írásos anyagot megkapták a testületi tagok, vitára 
bocsátom a szöveges és számszaki beszámolót. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

106/2012.(XI.28.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények gazdálkodásának 2012. évi 3/4 éves 
teljesüléséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint tudomásul veszi, és elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
 3.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a 2013. évre vonatkozó koncepciót. Legfontosabb 
szempont jövő évben is az intézmények biztonságos működtetése, hiszen kötelezően kell 
működtetni az óvodát, biztosítani az iskolai étkeztetést. A körjegyzőséget csak 4 hónapra 
terveztük be a koncepcióba, a közös hivatalra a finanszírozás várhatóan csak májustól fog 
elindulni. 
 
Tóthné Ácsné Ildikó körjegyző elmondja, hogy az óvodai feladatmutatóhoz kapcsolódó 
normatíva igénylés változni fog, mivel módosult a törvénytervezet, a dolgozói létszámot nem 
teljes egészében, csak 80%-ban finanszírozza a költségvetés. A közös hivatalhoz majd csak 2013. 
április hónaptól lehet leigényelni a normatívákat. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: 2013. júniusig be kell fejezni az IKSZT beruházását, hátravan 
még az informatikai eszközök beszerzése. Az árajánlatkérőket kiküldtük három informatikai cég 
számára, remélhetően még az idén sikerül kiválasztani a kivitelezőt. 
 
Tolnai Ferencné képviselő: Ki az a két fő, aki az integrált közösségi tér szakfeladaton 
cafetériában részesül? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Itt került betervezésre a rendezvényszervező, és a hivatalsegéd 
is. A koncepcióhoz része az is, hogy 2013-ban már nem odázható el a kommunális adó emelése, 
továbbá új adónem bevezetésén is el kellene gondolkodnunk, az ebadó kivetésére gondoltam. Ezt 
a kérdést majd külön napirendi pontban tárgyaljuk. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 
107/2012.(XI.28.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és a közös fenntartású 
intézmények 2013. évi koncepcióját a szóbeli kiegészítéssel együtt az előterjesztés szerint 

tudomásul veszi, és elfogadja. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

4.) 2012. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester: Ebben az évben a belső ellenőrök az ún. operatív 
gazdálkodást, ezen belül a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai 
teljesítésigazolás szabályozásának és gyakorlatának szabályszerűségét vizsgálták. A vizsgálatról 
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készült írásos jelentést a képviselők megkapták. Kéri, hogy a képviselők tegyék meg 
észrevételeiket. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

108/2012.(XI.28.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzatnál 2012. évben végzett 

belső ellenőrzésről szóló tájékoztatót (az operatív gazdálkodás - kötelezettségvállalás, 
utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítésigazolás-szabályozásának és 

gyakorlatának vizsgálatát) tudomásul veszi, és elfogadja.  
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 
5.) Egyéb, döntést igénylő ügyek 

  
A) Kommunális adóról szóló önkormányzati rendelet  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester: Saját bevételeinkből és a központi normatívákból nagyon 
nehezen tudjuk finanszírozni még a kötelezően ellátandó feladatokat is. A Kismező utca 
burkolatépítése pedig nem halasztható tovább. A kommunális adó mértéke a tervezetnek 
megfelelően évi 15ezer forintra emelkedne, a jelenlegi 8ezerről. Emellett megfontolásra 
javasolnám az ebadó bevezetését is a községben. 
 
Tolnai Ferencné képviselő: Szükségszerű ilyen magasra emelni a kommunális adót? Miért kell 
bevezetni a kutyaadót? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Egyre gyakrabban találkozunk a faluban kitett, vagy kóbor 
kutyákkal, ez a chip kötelezővé tételével csak növekedni fog. A kommunális adó kisebb mértékű 
emelése még évek múlva sem fogja fedezni az útfelújításokat. Ráadásul a segélyek is egyre 
magasabbak, és a beérkező kérelmeket is egyre nehezebb kielégíteni. 
 
Christmann-né Horváth Klára képviselő: Úgy tudom, az ebadót csak a kutyákkal kapcsolatos 
költségekre lehet felhasználni, szerintem ezt felejtsük el, mert csak az önkormányzat feladata 
növekedne meg ezzel, valakinek gondoskodnia kellene az elszállítás megszervezéséről, az 
ivartalanításról, stb. Egy olyan új adónemet kellene bevezetni, amit kimondottan a falu 
fejlesztésére forgatunk vissza. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Már felvetettem korábban is, hogy egy útalapot kellene 
létrehozni, és azt kimondottan csak utakra fogjuk fordítani. Egy elkülönített számlát kellene 
vezetni erre vonatkozóan. Az útalapot kimondottan közutak és járdák felújítására fordítanánk.  
 
Christmann-né Horváth Klára képviselő: Nem támogatom az ebadó bevezetését, és szerintem 
a kommunális adót sem kellene megemelni ilyen mértékben, mert a jelenlegi 8 ezer forintot is 
nehezen fizetik be az emberek. Az iparűzési adó és a gépjárműadó esetében most is jelentős az 
adózók hátraléka. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: A hónap elején küldte ki a kolléganő az utolsó felszólítást, 
mielőtt kifüggesztésre kerül az adósok listája. A felszólítást követően kb. 500 ezer forint folyt be, 
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szerintem itt már látni lehet a lakosság fizetési képességét. Sajnos vannak olyan hátralékosok, akik 
nem tudják befizetni az adót, és behajtani sem lehet. 
 
Christmann-né Horváth Klára képviselő: Egyetértek azzal, hogy valamiből többletbevételt kell 
szerezni. Viszont manapság már az emberek megélhetése is egyre nehezebb, és úgy gondolom, 
nem fogják befizetni a megemelt adónak még a felét sem, így még az eddigi adóbevételéhez sem 
jut hozzá az önkormányzat.  
 
Áder László képviselő: Nagyon magas az adóemelés mértéke, szerintem csak 10-12 ezer 
forintot lehetne kivetni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Ha nem emeljük meg az adót, akkor nem tudunk semmit 
tenni, pedig a lakosság igen is szeretne fejlesztéseket látni. Ugyanakkor az önkormányzati, közös 
tulajdon épségére a lakosoknak is vigyázniuk kellene.  
 
Tolnai Ferencné képviselő: Szerintem a lakosság nagyobb része megérti, hogy nem tudunk 
fejleszteni.  
 
Áder László képviselő: Szerintem elsősorban a behajtásra kell nagyobb hangsúlyt fektetni, és 
nem az esetleges adóemelésre. Egy esetleges 2 ezer forintos emelést még meg lehet indokolni a 
falu lakossága felé. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Évi 12. 000,- Ft-os kommunális adót javaslok. 
 
Christmann-né Horváth Klára képviselő: Elfogadhatónak tartom a 12 ezer forintos 
adómértéket. 
 
Tolnai Ferencné képviselő: Szerintem kétévente a 2 ezer forintos emelés talán még 
elfogadható. 
 
Kamocsai Sándor polgármester szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelete 
a magánszemélyek kommunális adójáról  

 (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 


