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JJ   EE  GG  YY  ZZ  ŐŐ   KK  ÖÖ   NN  YY  VV  
 
Készült: Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 26-án (kedd) 17,00 
órai kezdettel tartott ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak: 
Kamocsai Sándor polgármester 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester 
Győri Csaba, Áder László, Tolnai Ferencné képviselők 
 
Igazoltan távol van: 
Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 
 
Jelen van továbbá:  
dr. Burányi Bernadett jegyző tanácskozási joggal 
Pinczés Gyuláné adóügyi előadó  
 
Meghívottak: Nincs meghívott. 
 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert a képviselő-testület 5 tagja közül 5 fő jelen van.  
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a napirendet a meghívóban foglaltak szerint. A napirendek 
sorrendjét kérné módosítani, először tárgyalják a telekadó bevezetését, mivel az adós kolléganő csak az 
ülés elején tud részt venni. Továbbá a jegyző jelezte, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz rendelet felülvizsgálatáról szeretne tájékoztatást nyújtani. Kéri, hogy a napirendet a képviselők 
fogadják el. 
Kéri, hogy a napirendet a képviselők fogadják el. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
151/2013.(XI. 26.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. november 26-ai képviselő-testületi ülés 
napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
2. Telekadó bevezetése Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

3. Szociális és gyermekvédelmi rendelet felülvizsgálata Előadó: Kamocsai Sándor, dr. Burányi Bernadett jegyző 
4. Szociális célú tűzifa támogatáshoz kapcsolódó önkormányzati rendelet megalkotása 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
5. Vagyonrendelet módosítása Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

6. Intézményi térítési díj rendelet módosítása Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett 
jegyző 

7. Egyéb, döntést igénylő ügyek Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
a. 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

b. Véleményadás 2014/2015. tanév iskolai felvételi körzeteinek meghatározásához 
c. Tájékoztatás nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendelet felülvizsgálati 

kötelezettségről 
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1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a lejárt határidejű határozatokról az 
alábbiak szerint: 
147/2013. (X.29.) számú határozatában a képviselő-testület a 2013. háromnegyed éves gazdálkodásról 
szóló beszámolót fogadta el, ami különösebb intézkedést nem igényel. 
148/2013. (X.29.) számú határozatban a képviselő-testület a következő évi költségvetési koncepciót 
fogadta el. A követendő célok a képviselő-testület által megállapított sorrendben szerepelnek a 
határozatban, a telekadó tervezete kidolgozásra került. 
149/2013. (X.29.) számú határozatban a képviselő-testület az orvos lakás bérleti díjának emelését fogadta 
el, ami 2014. január elsejétől hatályos. Döntésről értesítést kiküldték. 
150/2013. (X.29.) számú határozatban a képviselő-testület a Mikulás Nap megrendezéséről döntött, ami 
szervezés alatt van. 
Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kérdés van-e a képviselő-testület részéről. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti szavazásra a képviselő-testület 
elé:  
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. október 29-ei képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatok, 
így a 147-150/2013. (X.29.) határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint megismerte és elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős:Kamocsai Sándor polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
152/2013.(XI. 26.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. október 29-ei képviselő-testületi ülésen 
elfogadott határozatok, így a 147-150/2013. (X.29.) határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az 

előterjesztés szerint megismerte és elfogadja. 
Határidő: azonnal 

Felelős:Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

2.) Telekadó bevezetése 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző az előterjesztés lényegét kiemelve elmondja, hogy egy adótárgy 
tekintetében nem lehet az adóalanyokat kétszeresen megadóztatni. Ezért a kommunális adó tekintetében 
mentességet élvez az épülettel be nem épített közművesített földterület. A telekadó bevezetésével 
egyidejűleg a kommunális adórendelet is felül kell vizsgálni. Ha testület a telekadó bevezetése mellett dönt, 
akkor a kommunális adó rendelet is módosítani kell, illetve újat kell alkotni.  
 
Kamocsai Sándor polgármester sok üresen álló telek van, jó lenne, ha nemcsak mezőgazdasági művelés 
alatt állnának. Rá kellene venni a tulajdonosokat, hogy a foghíjtelkek megszűnjenek. Erre eszköz lehet a 
képviselő-testület kezében a telekadó bevezetése. Szigorítást kellene csinálni e téren, mert a közműves 
díjakba önkormányzatnak is van pénze. További cél az is, hogy a falu lakossága gyarapodjon. Kommunális 
adó ki van vetve, ami 10.000 Ft/év. A közmeghallgatáson jelezte az adó bevezetését, nem reagáltak rá. 
Kéri a véleményeket. 
 
Áder László képviselő a tervezet szerinti mérték magas. Kérdezi, hogy hány érintett telek van? Nem 
biztos benne, hogy kivárás miatt nem adja el a telkét, egyszerűen nem tudja eladni. 
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Tolnai Ferencné képviselő kérdezi nem lehet időhöz kötni a bevezetését? 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző a képviselő-testület dönti el, milyen időtartamtól vezeti be. A stabilitási 
törvény szerinti 30 napos határidőt új adó bevezetése előtt meg kell tartani. 
 
Győri Csaba képviselő nem ért egyet azzal, hogy többet fizessenek, mint a kommunális adósok. 
 
Christmanné Horváth Klára alpolgármester mekkora a valószínűsége, hogy fizetni fognak, és tudják is 
fizetni az új adót. Kérdezi, hogy a falut nem fogja-e megosztani. 
 
Kamocsai Sándor polgármester 26 telek van, amiből 5 telek a Bácsai Agrár Rt-é. 
 
Tolnai Ferencné képviselő megemlíti, hogy olyanokat is érintene az új adónem, akik támogatják az 
önkormányzat munkáját. 
 
Kamocsai Sándor polgármester nem mondja, hogy legyen bevezetve, de ez a lehetőség még adódik.  A 
bevételeik igen korlátozottak. A saját bevételek növelésére kényszeríti rá az állam az önkormányzatokat. 
Ha pályáznak is a saját erőt előteremteni hitel nélkül nehéz. Mivel konszolidált település Kisbajcs, a 
pályázati támogatás csak 70-80 százalék, nem száz százalék. Előre meg kell finanszírozni az egész 
beruházást. Mivel engedéllyel lehet nagyobb összegű hitelt felvenni, ezért csak 5,5 millió folyószámlahitelt 
adnának, amit még a felvétel évében, októberig vissza kell fizetni. Szabadabban lehetett beruházást 
csinálni, amikor még nem volt az önkormányzat hitelfevétele engedélyhez kötve. 
 
Áder László képviselő javasolja, hogy kisebb összegű legyen az adó és legyen egy átmeneti idő a 
bevezetésre, ugyanis a lakosságot tájékoztatni kell a bevezetésről.  
  
Pinczés Gyuláné adóügyi előadó ismerteti a képviselő-testülettel, hogy kiket érint az új adó bevezetése, 
valamint mekkorák az érintett telkek. 
 
Tolnai Ferencné képviselő nem ért egyet a telekadó bevezetésével. 
 
Győri Csaba képviselő két kategóriát javasol meghatározni, 1000 m2 alatt és a felett. 
 
Áder László képviselő bízzák a következő testületre, hisz nemsokára választások lesznek. Az állam is 
sújtja a lakosságot, mindenért többet kell fizetni. Akkor most az önkormányzat is egy plusz terhet rak a 
lakosok nyakába. Fel kell vállalni, hogy nincs fejlesztés. Annak érdekében, hogy szépüljön a falu más 
gazdasági lehetőséget kell keresni. Ez a legegyszerűbb formája. Hoz a testület egy rendeletet, ami ellen 
tiltakozni sem tud a lakosság, legfeljebb engedetlenség formájában.  A tervezetet nem támogatja,  egy évet 
mond a bevezetésre. 
 
Christmanné Horváth Klára alpolgármester is egy évet haladékot javasol, tehát, hogy 2015. január 
elsejével lépjen hatályba az új adónem. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy ha képviselő-testületi tagok többségének az a véleménye, 
hogy egy év haladékot kapjanak, akkor a megalkotott rendelet hatálybalépése már az önkormányzati 
választások utánra esik. Az új képviselő-testület megteheti, hogy ezt a rendeletet hatályon kívül helyezi. 
 
Christmanné Horváth Klára alpolgármester és Áder László képviselő 20 Ft/m2 –re javasolják 
elfogadni. 
 
Pinczés Gyuláné adóügyi előadó tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 20 Ft/m2 –rel bevezetve 
mekkora adóbevételre lehet számítani. 
 
Kamocsai Sándor polgármester, ha 2.000 Ft-tal megemelik a kommunális adót ugyanott vannak a 
bevételt tekintve. 
 
Győri Csaba képviselő inkább vezetné be a telekadót, mint a kommunális adót emelné meg. 
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Áder László képviselő 1.500 m2-ig 20 Ft, 1.500 fölött 5 Ft/m2 adózóna bevezetését javasolja. 2015. 
január 1-től és 2014. február 28-ig minden érintett írásbeli tájékoztatót kap. 
 
Kamocsai Sándor polgármester összefoglalja az elhangzott módosító javaslatokat az alábbiak szerint: 

 2015. január elsejei hatálybalépéssel 

 Az adó évi mértéke adótárgyanként: 
a) 1.500 m2-ig 20 Ft/m2 
b) 1.501 m2-től 5 Ft/m2 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2013. (XII. 05.) önkormányzati rendelete  

a telekadóról 
(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2013. (XII. 05.) önkormányzati rendelete  

a magánszemélyek kommunális adójáról 
(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 
Pinczés Gyuláné adóügyi előadó a képviselő-testület üléséről távozott. 
 

 
3.)Szociális és gyermekvédelmi rendelet felülvizsgálata 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző önkormányzati segély 2014. január elsejétől az átmeneti segély, a temetési 
segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyébe lép. Ezek a segélyezési formák megszűnnek, 
mintegy beolvadnak az önkormányzati segélybe. Az előterjesztés a korábbi rendelkezéseket figyelembe 
véve készült el. Felhívja a testület figyelmét, hogy a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nem a szociális 
rendelet szabályozza, hanem a gyermekvédelmi. Ennek a rendeletnek az elmondottak miatt számos 
rendelkezését hatályon kívül kell helyezni. Ezért célszerű egy új gyermekvédelmi rendelet megalkotása, ami 
már nem tartalmazza a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra és annak megállapítására vonatkozó eljárási 
szabályokat. A gyermekvédelmi rendelet a továbbiakban a személyes gondoskodás keretében nyújtható 
ellátási formákat tartalmazza ezután. Javasolja még az önkormányzati segélynél azt is meghatározni, hány 
alkalommal állapítható meg. Kéri, tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket. 
 

Áder László képviselő az önkormányzati segély hány alkalommal adható? 

dr. Burányi Bernadett jegyző a korábbi szabályozásban is szerepelt és nincs akadálya, hogy most is 
meghatározza a képviselő-testület a két alkalmat. Ez kifejezetten az önkormányzati segélyre vonatkozik. A 
jegyző hatáskörébe tartozó ellátási formákra nem. 
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen,szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2013. (XII. 05.) önkormányzati rendelete  

a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól 
(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen,szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2013. (XII. 05.) önkormányzati rendelete  

a gyermekvédelmi ellátásokról 
(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 

 
4.) A szociális célú tűzifa támogatáshoz kapcsolódó önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző az önkormányzatot a Belügyminiszter 24 m3 tűzifa támogatásban 
részesítette, amihez vállalta az önkormányzat a szükséges önerőt is. A támogatás elszámolásához az 
önkormányzatnak rendeletet kell alkotnia, amiben meghatározza a szociális rászorultság szabályait. A 
beadott kérelmeket pedig a képviselő-testületnek el kell bírálnia. Kérdezi, hogy a jövedelemhatár az 
előterjesztésben foglaltak szerint megfelelő-e, mennyi legyen az adható legkisebb mennyiség, meddig 
lehessen benyújtani a kérelmeket? 
Javasolja továbbá bevenni a rendeletbe, hogy a támogatás kizárólagos forrása a BM támogatás, ha 
határidőn belül érkezik a kérelem és a jövedelmi feltételeknek is megfelel, de a 6 m3 elfogyott, el lehessen 
utasítani a kérelmet. 
 
Kamocsai Sándor polgármester javasolja, hogy a beadási határidő december 10-e legyen. Tájékoztatni 
szeretné erről a lakosságot, minél többen nyújtsák be a kérelműket. 
  
Győri Csaba képviselő javasolja megemelni a jövedelemhatárt, egyedül élő esetében 350%, család 
esetében 300 %-a a mindenkori nyugdíjminimumnak. Továbbá kérdezi, hogy a nettó bért veszik-e alapul. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző a szociális tv. szerinti jövedelemszámítást kell alkalmazni.  
 
Kamocsai Sándor polgármester összefoglalja az elhangzott módosító javaslatokat az alábbiak szerint: 

 2013. december 10 a beadási határidő. 

 adható legkisebb mennyiség 1 m3 

 3. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete figyelembe véve a BM rendelet 3.§ (2) bekezdésében 
meghatározott előnyben részesítési kötelezettséget, szociális célú tűzifa támogtást nyújthat annak a 
Kisbajcs község közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének vagy albérlőjének a helyiség 
téli fűtésével kapcsolatos kiadásai viseléséhez, ha  
a)  a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg: 
aa) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 350%-át,  
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ab ) kettő vagy több együtt élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
300%-át,  
b) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, továbbá 
c) téli fűtését tűzifával oldja meg, és 
d) vállalja az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos 
terület, járda tisztán tartását, valamint biztosítja az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház higiénikus 
állapotát.  
 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2013. (XII. 05.) önkormányzati rendelete  

a szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól 
(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

Áder László képviselő a képviselő-testület üléséről távozott, így a képviselő-testület 4 fővel ülésezik tovább. 
 
 

5.) Vagyonrendelet módosítása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a 304/4 hrsz-ú terület közterület. Ezt a jelleget meg kell 
szüntetni. Az illetékes hatóság a Földhivatal, akivel előzetesen egyeztetett ez ügyben. A kérelemhez a 
képviselő-testület döntését mellékelni kell. Majd ezután lehet megtenni a rendeletmódosítást. Kérdezi, 
hogy az előterjesztés meghatározott helyi közérdeket kívánja-e a képviselő-testület kiegészíteni. 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az autóbusz fordulót kimérette, ez továbbra is az 
önkormányzat tulajdonában marad. Ismerteti a templom tervezetét. Szabó Dezső elkezdte a tervezéseket, 
minden tervezőnek más az elképzelése. Dezső téglából akarja. Van olyan elképzelés is, hogy fából. Téglát 
nem kell bepucolni, többet kibír, mint a fa. Ismerteti a 301 és 302 hrsz-ú terület tervezett kialakítását. Az 
útból akkor lesz valami, ha 51 százalék kéri, hosszú időnek kell eltelni. Nem a legszélső telekre, hanem a 
másodikra szánja a játszóteret. 600 m2-en is el fog férni. Szeretné, ha májusig kivitelezhető lenne a 
játszótér. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti szavazásra a képviselő-testület elé:  
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a tulajdonát képező Kisbajcs belterület 304/4 
hrsz-ú, közterületként nyilvántartott ingatlan (1824 m2) az ingatlan-nyilvántartásban beépítetlen területként történő 
szerepeltetését. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az átvezetéshez szükséges iratokat az illetékes földhivatalnál történő 
ügyintézéshez készítse elő. 
Határidő:  Azonnal 
Felelős:  dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 
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153/2013.(XI. 26.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a tulajdonát képező Kisbajcs 
belterület 304/4 hrsz-ú, közterületként nyilvántartott ingatlan (1824 m2) az ingatlan-nyilvántartásban 

beépítetlen területként történő szerepeltetését. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az átvezetéshez szükséges iratokat az illetékes földhivatalnál 

történő ügyintézéshez készítse elő. 
Határidő:  Azonnal 

Felelős:  dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2013. (XII. 05.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012.(V.2.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 
6) Intézményi térítési díj rendelet módosítása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az Öreg Duna Vendéglő esetében azt látja, hogy nagy 
az adag, nem esznek annyit a gyerekek.  Elmondja továbbá, hogy a térítési díjak befizetésénél gondok 
vannak, van olyan gyerek, aki két hónapja eszik ebédet, de a szülő még nem fizetett. Az élelmezésvezető 
saját pénzéből pótolja ki a hiányzó összeget. Az a gond, hogy nem ismeri az élelmezésvezető a gyerekeket. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző ismerteti az emelés nagyságát. A Rábakész 5%-kal emel, de az élelmiszer 
ára ennél nagyobb összegben, 8%-kal emelkedik. A Rábakész Mintamenza programban is részt vesz. Öreg 
Duna Vendéglő árainak emelkedése 9%-os, 2014. januártól december 31. napjáig ezekkel az árakkal 
dolgoznának. Az Eurest Étteremüzemeltető Kft. egy vámosszabadi gyereknek szállít ebédet, 2014. évtől 
Vámosszabadi Önkormányzata állapítja meg a térítési díjakat, ezt nem kell szerepeltetni a rendeletben. 
 
Győri Csaba képviselő a gyerekei után kedvezményben részesülnek, mégis többet fizetnek a fél napra, 
mint az egész napra. Ez állítólag azért van, mert a tízóraira nem tudja a kedvezményt figyelembe venni. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző szerint a tízórainál is érvényesíteni kellene a kedvezményt. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2013. (XII. 05.) önkormányzati rendelete  

az óvodai, iskolai napközi otthonban fizetendő térítési díjakról szóló 2/2005. (II.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 
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7.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

a) 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a témaköröket megkapták. Három fajta ellenőrzés van, 
amiből a legátfogóbb a rendszerellenőrzés. Ismerteti az elmúlt három év ellenőrzési tárgyköreit, valamint a 
társönkormányzatok által elfogadott tárgyköröket. A belső ellenőrök által javasolt tárgykörök 10 és 11. 
pontban találhatók, ezeket az Állami Számvevőszék és az Államkincstár is kiemelten kezeli jövő évben. 
Ennek ellenére a 21-es pontban szereplő, Az élelmezési tevékenység szabályozása, gyakorlata témakört 
javasolja az e területen felmerülő problémák miatt. Elmondja továbbá, hogy a belső ellenőrzést idáig a 
többcélú társulás keretében tudta az önkormányzat megoldani, tavaly már fizetni kellett érte, nem lesz ez 
másképp 2014-ben sem. Az még kérdéses, hogy az önkormányzatok továbbra is együttműködnek, vagy 
mindenkinek külön-külön kell megoldania ezt a feladatot. 
 
Kamocsai Sándor polgármester a javaslatot támogatja. Majd az alábbi határozati javaslatot terjeszti a 
képviselő-testület elé:  
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzés témakörének az előterjesztett témakörök 
közül az 21. Az élelmezési tevékenység szabályozása, gyakorlata (rendszerellenőrzés) fogadja el. 
Határidő: Azonnal 
Felelős: dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta:  

154/2013.(XI. 26.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzés témakörének az 

előterjesztett témakörök közül az 21. Az élelmezési tevékenység szabályozása, gyakorlata 
(rendszerellenőrzés) fogadja el. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: dr. Burányi Bernadett jegyző 

 
 

b) Véleményadás a 2014/2015. tanév iskolai felvételi körzetének meghatározásához 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a Kormányhivatal kereste meg az önkormányzatot a 
vélemény megadása érdekében. A véleményadást a köznevelési törvény írja elő. Ismerteti a kisbajcsi iskola 
jelenlegi felvételi körzetét: Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének. Továbbá elmondja, hogy tavaly 
kérték a Győr-Bács és Révfalu településrészek felvételét a körzetbe, ami aztán nem valósult meg. Kéri a 
véleményeket. 
 
Kamocsai Sándor polgármester kéri, hogy a továbbiakban is ez szerepeljen a határozatban. Tájékoztatja 
a testületet az iskolai busszal kapcsolatos fejleményekről. Ha a vidéki iskolák nem lennének kettő vagy 
három iskolát is be kellene zárni. 
 
Tolnai Ferencné képviselő is egyetért a korábbi határozattal. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé:  

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. 
§(8) bekezdésében meghatározott véleményezési jogával élve a kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános és 
Alapfokú Művészetoktatási Iskola (OM azonosító: 030597) férőhelye kihasználtságának érdekében, továbbá 
az elmúlt évek gyakorlatát figyelembe véve javasolja, hogy az intézmény kötelező felvételt biztosító körzetét az 
illetékes Kormányhivatal egészítse ki Győr Kis-Bácsa, Nagy-Bácsa, és Révfalu településrészekkel. 
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Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta:  

155/2013.(XI. 26.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 50. §(8) bekezdésében meghatározott véleményezési jogával élve a kisbajcsi 

Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola (OM azonosító: 030597) 
férőhelye kihasználtságának érdekében, továbbá az elmúlt évek gyakorlatát figyelembe véve 
javasolja, hogy az intézmény kötelező felvételt biztosító körzetét az illetékes Kormányhivatal 

egészítse ki Győr Kis-Bácsa, Nagy-Bácsa, és Révfalu településrészekkel. 
Határidő: 2013. november 30. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 
c) Tájékoztatás nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendelet felülvizsgálati 
kötelezettségről 

 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy az önkormányzat a folyékony hulladék kezelésére 
vonatkozólag is rendelkezik önkormányzati rendelettel, amelyre közszolgáltatási szerződést is kötött. 2013-
tól új jogszabály lépett hatályba. Már nem folyékony hulladéknak, hanem nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíznek hívják és szükséges az új jogszabály miatti átfogó felülvizsgálat. A Kormányhivatal 
e témában tájékoztatást kért az önkormányzatoktól. Kéri a jogszabályoknak megfelelő rendelet 
megalkotását. 
 
A tájékoztatást a képviselő-testület tudomásul vette.  
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor polgármester megköszönte a jelenlévők aktív 
részvételét, és az ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

  Kamocsai Sándor    dr. Burányi Bernadett 
 polgármester      jegyző 


