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Készült: Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-én (kedden) 
16,00 órakor tartott nyílt 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 

Tolnay Béláné gazdálkodási előadó - jegyzőkönyvvezető 
 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert 5 képviselő közül 4 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 lejárt határidejű határozatokról 
  Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Az előző testületi ülés óta több határozat végrehajtási határideje 
járt le, úgymint: elfogadásra került az önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról készült beszámoló, a 
2013. évi koncepció, továbbá a belső ellenőrzésről szóló jelentés. Módosult a magánszemélyek 
kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet. 
Kéri, hogy a beszámolót a képviselők fogadják el. 
   
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 
131/2012.(IX.11.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 106,107,108/2012. (XI.28.) határozatai 
végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

  
2.) Döntés víziközmű közszolgáltatási és vagyonkezelési- üzemeltetési szerződésről  

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
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Kamocsai Sándor polgármester: Az írásos előterjesztést megkapták a képviselők, a részletekről 
pedig a Pannon-Víz Zrt. műszaki igazgatója, Csongrádi Zoltán adott tájékoztatást a négy 
önkormányzatnak. Van-e kérdése valakinek ezzel kapcsolatban? 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és 
szerződéstervezetet szavazásra bocsátom. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 
132/2012.(XII.11.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pannon-Víz ZRt-vel, mint víziközmű 
szolgáltatóval az „Előzetes egyetértési nyilatkozat”-ot, valamint a „Közszolgáltatási és vagyonkezelési-

üzemeltetési szerződés”-t a jelen előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal fogadja el. 
KisbajcsKözség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az „Előzetes 
egyetértési nyilatkozat”, valamint a „Közszolgáltatási és vagyonkezelési-üzemeltetési szerződés” 

megkötésére. 
Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 
 
 3.) Az önkormányzat adósságállományának konszolidációja 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Mint a képviselők előtt is ismert, folyamatban van az ötezer fő 
alatti önkormányzatok kormányzati adósságrendezése, az erről szóló szerződések aláírásának 
határideje december 15. Az átvállalt adósságba nem tartozik bele a támogatásmegelőlegező és az 
uniós pályázatokhoz felvett hitel. A kisbajcsi önkormányzat pénzintézettel szemben fennálló 
tartozása, amelynek átvállalására számíthatunk, összesen mintegy 19.363.000,-Ft. Az 
adósságrendezésnél a december 12-én fennálló állapotot veszik figyelembe, a részletes 
előterjesztést minden képviselőtestületi tag megkapta, ehhez képest a folyószámla –hitel összege a 
nap folyamán változott, kismértékben csökkent, mivel a kistérség átutalta a még minket megillető 
támogatást. Van-e hozzászólás a képviselők részéről? 
 
Áder László képviselő: Az IKSZT-megvalósítás költsége nem része az adósságrendezésnek? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Nem, mert az IKSZT pályázat megvalósításán jelenleg nincs 
hitel. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

133/ 2012. (XII.11. ) számú határozat 
1. A képviselő-testület a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 

CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra 
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez 
igénybe kívánja venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési 
támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a 
támogatás igénybevételét lehetővé teszi. 
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2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt nem 
áll. 

3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. § alapján 
hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint 
egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a hitelezőnek. 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében: 
a) a hitelezők által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, valamint egyéb 

költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja 
b) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar 

Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb 
dokumentumokat, 

c) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott megállapodást megkösse, 
amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi. 

5. A képviselő testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, vagy 
egyéb számlakövetéssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett 
adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál. 

6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció során a 
Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez 
szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje. 

Határidő: 2012. december 17. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
 

4.) GyTKT Társulási Megállapodás módosítása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester: A december 5-i Tanácsülésen elfogadásra került a megállapodás 
módosítása, kikerült belőle több feladat is, amelyeket 2013-tól a kistérség már nem lát el.  Nagyobb 
vita a gyermekjóléti szolgálatokkal és a belső ellenőrzéssel kapcsolatban alakult ki. A belső 
ellenőrzést végül a kistérségen belül látjuk el, de már települési hozzájárulással, hiszen a TKT 
normatívát 2013. évtől már nem igényelhet ezzel a feladattal kapcsolatban. 
 
Áder László képviselő: Tudunk mást tenni, mint elfogadni a módosítást? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: El is utasíthatja a testület, de határidőn belül mindenképp meg 
kell küldenünk a döntést a kistérség felé, ellenkező esetben jogi lépések várhatóak a kistérség 
részéről, ahogy arra a figyelmünket nyomatékosan felhívták.  
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
134/ 2012. (XII.11.) számú határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 
Tanácsülése által 2012. december 5-én elfogadott Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak 

szerint elfogadja, és tudomásul veszi. 
A módosítás értelmében a Társulás2012. december 31-gyel megszünteti gyermekjóléti 

intézményeit, a az intézményi ellátási formát törli a megállapodásból. Módosul a megállapodás a 
közoktatási feladatok tekintetében, továbbá kikerül a megállapodásból a mozgókönyvtári feladat. 

A belső ellenőrzési feladat keretén belül a Társulás szervező tevékenységével, külső erőforrás 
bevonásával segíti, hogy a tagönkormányzatok, és azok fenntartásában működő intézmények 
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gazdasági-pénzügyi tevékenységeiket a rájuk irányadó jogszabályokban rögzítettek szerint 
folytathassák.  A Társulás a feladat ellátásáról a Megállapodás 8. számú mellékletében megjelölt 

önkormányzatokra vonatkozóan gondoskodik. 
Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

5.) Egyéb, döntést igénylő ügyek 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a zárt ülést megelőzően néhány aktuális ügyről 
szeretne tájékoztatást adni. Jelzi, hogy a kisbajcsi játszótér felújítására, és gördeszka pálya építésére 
LEADER-pályázat került benyújtásra novemberben. Mivel több, mint 500 pályázat érkezett be, és 
más célfeladatokkal együtt mintegy 200 millió forint a felosztható támogatás, nem sok az esély a 
sikerre. Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az IKSZT kivitelezése során szerződéskötésre került 
sor az Ekron Consulting Üzleti és Technológiai Fejlesztő Kft.-vel, pénzügyi tanácsadás és 
ügyintézés szolgáltatásokat teljes körű ellátására, bruttó 500ezer forintos megbízási díjjal. Ennek 
keretében előre egyeztetett időpontokban, az IKSZT beruházáshoz és működtetésének 
előkészítéséhez kapcsolódó pénzügyi és szakmai tanácsadást nyújtanak ahhoz, hogy a támogatási 
döntésben és a jogszabályokban előírt kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk. Remélhetőleg ezzel 
kiküszöbölhetjük a hiánypótlási felhívásokat, és mielőbb kifizetésre kerül a támogatás, miután a 
kifizetési kérelmeket benyújtjuk. Ez a költség a pályázatban elszámolható költségek közé tartozik. 
Elmondja, hogy december 8-án sikeresen lezajlott a Nyugdíjas-nap, kedvező az ünnepség 
visszhangja.  
  
Áder László képviselő: Született-e válasz az adóslistás vállalkozó levelére? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Nem tartottam szükségesnek, hiszen a lista kifüggesztését 
többszöri felszólítás előzte meg, amelyekben mindig felhívtuk a figyelmet a szankciókra. A 
hátralékosok számára hosszú hónapok, esetenként akár egy év is rendelkezésre állt az adótartozás 
rendezésére. Amennyiben valaki ez idő alatt, a figyelmeztetések ellenére sem élt sem a 
részletfizetési kérelem lehetőségével, sem fizetési kötelezettségének nem tett eleget, azt gondolom, 
hogy megalapozott a közszemlére tétel. Mivel a levél címzettje valamennyi képviselő is egyben, 
mindannyiuknak jogában áll reagálni az abban felhozottakra. 
 
Áder László képviselő: Én mégis úgy gondolom, hogy szülessen válasz egy ilyen hangvételű 
levélre. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Várhatóan a vállalkozók is válaszolni fognak. 
 
Jelen napirendi pontnál a  képviselő-testület döntést nem hozott. 
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor polgármester megköszönte a jelenlévők 
aktív részvételét, és az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 

 
  Kamocsai Sándor    Tóthné Ács Ildikó 

 polgármester     körjegyző 


