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JJ  EE  GG  YY  ZZ  ŐŐ   KK  ÖÖ   NN  YY  VV  
 
Készült: Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 22-án (kedden) 
17,00 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  
                                   Tolnay Béláné jegyzőkönyvvezető 
 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes, mert 5 képviselő közül 5 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 határozatok végrehajtásáról 
  Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a decemberi és a január 2-i ülés óta több 
határozat végrehajtási határideje járt le, ezek alapján decemberben a víziközmű közszolgáltatási és 
vagyonkezelési-üzemeltetési szerződés aláírásra került, a december 15-én megkötött szerződésben 
az önkormányzat adósságállományának konszolidációja keretében összesen 18.920.841,-Ft 
adósság megfizetését vállalta át az állam. Ebből 18.714.508,- Ft a tőke, 206.333,- a kamat. A Győri 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításra került, a képviselő-testület 
döntését időben továbbítottuk a Munkaszervezet felé. A Bursa felsőoktatási ösztöndíj pályázóit és 
a minisztériumot értesítettük a támogatási döntésről.  Az IKSZT informatikai eszközbeszerzésre 
kiválasztásra került a kivitelező, a szerződést megkötöttük, az eszközök részben megérkeztek.  
Kéri, hogy a képviselők a beszámolót fogadják el. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
   

2/2013.(I.22.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 131,132,133,134,135/2012.(XII.11.), 

1/2013.(I.02.) határozatai végrehajtásáról szóló szóbeli beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja. 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

2.) Hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetése 2014. évtől 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester: Az előterjesztést kiegészíteném a nagyszentjánosi 
Polgármester Asszony levelével, amelyet a nagytérségi hulladékgazdálkodási társulás 
polgármestereinek írt. Ismerteti Friderics Cecília levelét. Felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy 
a szemétszállítás kötelezően ellátandó önkormányzati feladat. 
 
Áder László képviselő: Még ha az önkormányzatok saját nonprofit szervezetet is hoznak létre, 
mivel csak a Győr-Szol rendelkezik a térségben hulladékudvarral, kiszolgáltatottak leszünk a 
továbbiakban is. 
 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester: Jelenleg is fizetjük a törlesztést a Társulás felé, 
ezen kívül jó néhány évig még fenntartási kötelezettségünk van a kiépült hulladékgyűjtő 
rendszerrel kapcsolatban, így nem is áll módunkban felmondani a szerződést. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Egy új nonprofit szervezetnek gondoskodnia kell 
infrastruktúráról, járművekről, alkalmazottakról, hulladékudvarokról, feldolgozóról, működési 
engedélyeztetési és közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Kell valaki, aki felvállalja mindezek 
koordinálását. 
 
Áder László képviselő: Szerintem hiába hoznak létre az önkormányzatok saját társulást, a Győr- 
Szolt nem kerülhetjük meg, végső soron majd az új nonprofit szervezet szerződést fog kötni a 
Győr-szollal. Tehát így ugyanúgy kiszolgáltatottak leszünk, ahogy most. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: A Győr-szol Győr város önkormányzatának a tulajdona, ő 
végzi a hulladékszállítási közszolgáltatást. A rendszer kiépítésére pedig a pályázatot a Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás nyújtotta be, és nyerte el a pályázatot, ennek a 
tulajdonosa a 119 önkormányzat. 
 
Győri Csaba képviselő: Nem hiszem, hogy jobban járunk, ha a 119 önkormányzat fog nonprofit 
szervezetet létrehozni, szerintem a jelenlegit kell fent tartani. 
 
Áder László képviselő: Amennyiben az új nonprofit társulásnak Győr is tagja lesz, akkor a kis 
településeknek továbbra sem lesz befolyása. Ezért sem gondolom, hogy létre kellene hozni ezt a 
non-profit társulást, ezen felül úgy látom, az elgondolás támogatói nem számoltak a hosszú távú 
költségekkel, hiszen ezt a szervezetet fent kell tartani, ott embereket kell alkalmazni. Azt 
támogatom, hogy a jelenleg működő Nagytérségi Társulás alakuljon át egy nonprofit céggé. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: A Győr-Szol tájékoztatás szerint az új hulladékgazdálkodási 
törvény a közszolgáltatókkal szemben is szigorú feltételeket szab, egy új rendszert kíván 
felépíteni. A törvény értelmében egy nonprofit közszolgáltatónak előbb közszolgáltatási engedélyt 
ezután egy minősítést kell szereznie, amely 3 alkategóriába sorolja a szolgáltatókat. Aki az 
engedéllyel és a minősítéssel rendelkezik, az minősülhet 2013. július 1- től közszolgáltatónak, akik 
nem szerzik meg az engedélyeket, azok részére 6 hónapos felmondási időt kell adni. Tehát 
azoknak a településeknek, ahol nem ilyen közszolgáltató látja el a feladatot, más szolgáltató után 
kell nézniük, hiszen 2014. január 1-től hulladékgazdálkodási feladatellátást kizárólag nonprofit 
szervezet láthat el.  
A településeink előtt két lehetőség áll. Egyrészt a Hulladékgazdálkodási Társulás alapíthat egy 
nonprofit szervezetet, és végezheti a szolgáltatást. Másrészt a Győr-Szol Zrt. nem tud non profit 
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társaság lenni, de tud ilyet alapítani, így meg tudja szerezni a minősítést és engedélyeket, viszont új 
közbeszerzési eljárást kell kiírni a második félévben. A jogalkotó szándéka arra irányul, hogy 
kiszorítsa a külföldi szolgáltatókat a közszolgáltatásból. Mivel még van idő mindkét lehetőség 
megvalósítására, a szolgáltató szeretné megismerni az önkormányzatok szándékát. 
A nagytérségi hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás tulajdonát képezi valamennyi eszköz, 
amely a feladat ellátásához kell, gyakorlatilag rendelkezésére áll minden a társulásnak, így képes 
lenne átvenni a jelenlegi közszolgáltató vagyonát, és az embereket is. Számolni kell azonban egy 
indulási összeggel, pl. üzemanyagköltséggel, bérekkel és járulékköltségekkel, amely elég jelentős, 
mivel az első néhány hónapban még nem keletkezik bevétel a közszolgáltatási díjakból.  
 
Áder László képviselő: Az előterjesztett két határozati javaslat szerint az önkormányzat nem 
támogatja, vagy támogatja azt, hogy a Nagytérségi Társulás önkormányzatai hozzanak létre 
nonprofit szervezetet.  
Második lehetséges mód az, hogy mivel az új törvény értelmében 2014-től a Győr-Szol Zrt. 
jelenlegi formájában nem láthatja el a közszolgáltatást, ő is készül egy nonprofit szervezet 
létrehozására, de ehhez közbeszerzési eljárást kell lebonyolítania. Remélhetőleg a lakosság nem 
marad ellátás nélkül, a Győr-Szol addig is elvégzi a feladatot, amíg az új szolgáltató át nem veszi 
azt.  
A harmadik verzió szerint az önkormányzatok saját maguk alapítanának nonprofit társulást a 
feladat ellátására, ehhez azonban tapasztalattal, személyzettel, és valószínűleg induló tőkével sem 
rendelkeznek. Kérdéses az is, hogy hány önkormányzat szeretne egy új önálló társulást alapítani, 
és milyen költség várható ránk nézve? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Szerintem egyik határozati javaslatot se támogassuk, hanem a 
2. határozati javaslatot egészítsük ki akként, hogy támogatjuk a Nagytérségi Társulást 
cégalapításban, amennyiben a Kisbajcsra eső költségek ismertté válnak előttünk, hiszen csak így 
tudunk felelős döntést hozni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
A hatályba lépő új hulladékról szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel Kisbajcs Község 
Önkormányzata támogatja annak megvalósítását, hogy a jövőben a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által alapított nonprofit gazdasági társaság végezze 
a hulladékgazdálkodási feladatellátást, amennyiben a részt vevő önkormányzatok számának 
tükrében ismertté válnak a Kisbajcs községet terhelő költségek. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 
határozatot hozta: 

 

3/2013.(I.22.) határozat 
A hatályba lépő új hulladékról szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel Kisbajcs Község 

Önkormányzata támogatja annak megvalósítását, hogy a jövőben  
a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által alapított nonprofit 
gazdasági társaság végezze a hulladékgazdálkodási feladatellátást, amennyiben a részt vevő 
önkormányzatok számának tükrében ismertté válnak a Kisbajcs községet terhelő költségek. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
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 3.) Döntés folyószámla-hitel igénybevételéről 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester az anyagot minden képviselőtestületi tag megkapta, van-e 
kérdés, hozzászólás a képviselők részéről? 
 
Áder László képviselő elmondja, hogy az önkormányzatnak továbbra is szüksége van a 
folyószámla-hitelre, és megközelítőleg ez az 5,5 millió forint elegendő is lesz.  
 
Kamocsai Sándor polgármester az előterjesztés szerinti határozati javaslatot terjeszti a 
képviselő-testület elé. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 
4/2013.(I.22.) határozat 

1.) Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete folyószámlahitel igénybevételét rendeli 
el. 

A  hitel  célja  :  működési bevétel-kiadási ütemeltolódás áthidalása  
(átmeneti likviditási szükséglet kezelése)  

A  hitel  összege :  5.500.000,- Ft, azaz ötmillió-ötszázezer forint 
A  hitel  futamideje :  2013. szeptember 30.  
Hitelfedezet :  Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal: 

 a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy 

 a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi 
és jóváhagyja. 

Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel a mindenkor hatályos jogszabályok alapján 
figyelembe vehető valamennyi költségvetési bevételét, a hitel fedezetéül az OTP Bankra 
engedményezi a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását, 
továbbá az átengedett gépjárműadóból és a helyi adókból származó bevételeit.  
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az 
igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCIV. tv. 10. 
§. (3) bekezdésében meghatározott korlátozás alá.  
 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az 1.) pont szerinti 
feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat 
képviseletében a Bankkal megkösse. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
Áder László 18,00 órakor távozott az ülésről. 
 
 
4.) Egyéb, döntést igénylő ügyek 
 
A) Önkormányzat 2013. évi költségvetésének első olvasata 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 



 6 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a 2013. évi költségvetés tervezetét kézhez 
kapták a képviselők, melyben az intézményi költségvetésektől függően még sok tétel módosulhat. 
Javasolja, hogy első olvasatban szakfeladatonként tekintsék át a tervezetet.  
 
Kamocsai Sándor polgármester: 
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 
Az erre a szakfeladatra betervezett összeget az elkövetkezőkben célszerű lesz felhasználni, mivel a 
következő évben már a ráfordított összeg alapján kapjuk a normatívát. 
Lakóingatlan bérbeadása  
A háziorvos lakásbérleti díját havi 5 ezer forinttal megemeltük. A KMB szolgálati lakás bérleti 
díját nem emelnénk, de a hátralékot mindenképpen szeretnénk behajtani, ezért felszólító levelet 
írtunk a bérlőnek, továbbá tájékoztattuk a felettesét is a tetemes hátralékról. 
Nem lakóingatlan bérbeadása 
Itt jelenik meg a posta bérleti díja, nem kívánjuk megemelni. 
Zöldterületek kezelése: 
Ezen a szakfeladaton az Erzsébet-utalvány összegét megemeltük 5 ezer forintról 8 ezer forintra.  
A fűnyíráshoz ebben az évben eszközbeszerzést nem tervezünk, következésképp a karbantartási 
költségeket meg kellett emelni.  
A játszóterek karbantartását is el kell végezni ebben az évben, azonban, ha az alapítványok által 
benyújtott pályázatok sikeresek lesznek, akkor nem kell felhasználni ezt az összeget. 
Jogalkotás: 
A polgármester illetménye jelenik meg ezen a szakfeladaton. 
A körjegyzőségi hozzájárulást még nem tudtuk betervezni, mivel még sok kérdés nyitott ezzel 
kapcsolatban. A részletek kidolgozására ezután kerül sor. 
Területfejlesztési feladatok:  
Ezen a szakfeladaton jelennek meg az IKSZT –vel kapcsolatos kiadások. Folyamatban van az 
informatikai eszközök beszerzése, ezt követően április hónaptól foglalkoztatni kell 1 főt, akinek 
feladata a rendezvényszervezés lesz, a tanfolyamok és előadások szervezése, ide került 
betervezésre a hivatalsegéd is. 
Közvilágítási feladatokon jelennek meg az üzemeltetői költségek is, amelyeket még 2014. július 
31. napjáig kell fizetni. 
Város és községgazdálkodás: 
A Győr-Szol-os hiteltörlesztésre szerződésünk van, ennek 2013. évi törlesztő részletét és kamatait 
terveztük be itt.  
Ahogy az a térség polgármestereinek megbeszélésén elhangzott, egy eredményes biológiai 
szúnyogirtás érdekében először el kell készíteni egy térképet a gócpontokról. Ennek a 
megtervezése előreláthatólag 2 millió forint + Áfa. Minél nagyobb térségről kellene tervet 
készíteni, tehát további településeket is meg kell szólítani. A résztvevő településeknek ezen az 
összegen kellene osztozniuk, ezért szeretném, hogy 100 ezer forinttal emeljük meg a szúnyogirtási 
összeget. 
A Szőgyei hulladékkonténerek bérlése és ürítése éves szinten 500 ezer forintba kerül. 
 
Győri Csaba képviselő: Szerintem ez nagyon sokba kerül. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Erre van szerződés, esetleg újra lehetne tárgyalni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Kisbajcson a falunapot ebben az évben szeretnénk megtartani, 
együtt az egyházi családi nappal, Szőgyén pedig ismét Anna napkor kerül megszervezésre a búcsú. 
Folyószámlahitel után talán elegendő lesz a betervezett 100 ezer forintos kamat. 
Az ipari terület megosztására kb. 100000,- Ft+Áfa összeget. 
Támogatásértékű működési kiadások, átadott pénzek és tagdíjak ebben az évben sem változnak.  
Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás:  
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Az állami támogatás várhatóan a tervezetben szereplő nagyságú lesz. A kommunális adó január 1-
jétől 10ezer forintra emelkedett adótárgyanként. 
A talajterhelési díj ebben az évben jelentősen megemelkedik, a községben jelenleg 2 fizetésre 
kötelezett ingatlantulajdonos van. 
Önkormányzatok elszámolása: 
Az intézmények működéséhez kapcsolódó önkormányzati hozzájárulások még nem tisztázottak, 
mivel a közös hivatal kialakításáról szóló tárgyalások még folyamatban vannak. Ugyanez 
elmondható az iskoláról és az óvodáról is. Az iskolában még egy fő konyhai dolgozót is fel kell 
venni, mivel az étkeztetést és a térítési díj beszedését az önkormányzatoknak kell ellátniuk. Erről a 
társközségeket is tájékoztatom a soron következő együttes ülésen. Az állást meg kell hirdetni, 
legalább napi 6 órában. 
A szociális juttatások, így a rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj 
adottak. A méltányossági alapon megállapított ápolási díj az önkormányzat feladata, és a további 
segélyek is. Felhívom a képviselők figyelmét arra, hogy az előző évekhez képest az állami 
normatíva felére csökkent, várhatóan kb. 1.300 ezer forint támogatásban részesül az 
önkormányzat, a betervezett segély pedig közel 2.400 ezer forint. 
 
Győri Csaba képviselő: Nagyon magas a beállított segélyek összege, majd meglátjuk, hogy mire 
lesz elegendő az önkormányzat pénze. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: A civil szervezetek támogatásai az előző évhez viszonyítva 
nem változtak, a könyvtárnál és a temetőnél pedig a minimális összegek kerültek betervezésre. 
Ez jelenleg még csak a költségvetés tervezete, első olvasata, azonban hangsúlyozom, hogy a 
költségvetést a képviselő-testület hiánnyal nem fogadhatja el. 
 
A képviselő-testület határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadta a beterjesztett 2012. 
évi önkormányzati költségvetési tervezetet azokkal a módosításokkal, amelyeket a 
polgármester és a képviselők szóban ismertettek. A képviselő-testület felkéri a megbízott 
körjegyzőt, hogy a tervezeten a körjegyzőségi és az intézményi költségvetésekkel együtt 
az átvezetésről gondoskodjon.  

 
 

B) Beszámoló hóeltakarítási munkákról  
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az elmúlt hetek időjárására tekintettel, az 
önkormányzati utakat folyamatosan tisztították a Bácsai Agrár Zrt. munkagépei. Bár a rendkívüli 
helyzetre figyelemmel lehetőség nyílt vis maior támogatási igénybenyújtására, nem igazán lehet a 
pályázat sikerében bízni. Ismerteti a támogatási feltételeket. 
 
A képviselő-testület a beszámolót határozathozatal nélkül tudomásul vette. 
 
C) Tájékoztató temetőfenntartással kapcsolatban 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a normatíva igénylés során 
kiderült, hogy a köztemető fenntartással kapcsolatos állami támogatás lehívására az önkormányzat 
nem jogosult, mivel bár a ravatalozó önkormányzati, a temető viszont egyházi tulajdonban áll, 
annak csak kezelője az önkormányzat. Ez kb. 100ezer forintot jelent éves szinten. Megoldás 
lehetne a ravatalozó területének esetleges megvásárlása, és mint kivett terület bejegyeztetése a 
földhivatali ingatlan-nyilvántartási rendszerben.  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette. 
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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 
  
 


