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JJ   EE  GG  YY  ZZ  ŐŐ   KK  ÖÖ   NN  YY  VV  
 
Készült: Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 29-én (szerda) 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 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó  
 
Meghívottak: Nincs meghívott. 
 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert a képviselő-testület 5 tagja közül 4 fő jelen van. 2. napirendi ponttól 5 fővel ülésezik 
a képviselő-testület. 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a napirendet a meghívóban foglaltak szerint. Az egyebek 
között kellene tárgyalni az óvodai feladat-ellátási szerződés módosítását. Kéri, hogy a napirendet a 
képviselők fogadják el. 
Kéri, hogy a napirendet a képviselők fogadják el. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
1/2014.(I.29.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. január 29-ei képviselő-testületi ülés napirendi 
pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (Előadó: Kamocsai Sándor polgármester) 
2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetése (Előadó: Kamocsai Sándor, dr. Burányi Bernadett jegyző) 

3. Egyéb, döntést igénylő ügyek (Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett 
jegyző) 

a. Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
b. Felmentés ügyvédi titoktartás alól 

c. Tájékoztató szabályzatok felülvizsgálata belső ellenőrzési jelentésről 
d. Óvodai feladat-ellátási szerződés módosítása 

 
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: 
153/2013. (XI.26.) számú határozatában a képviselő-testület a Kisbajcs 304/4 hrsz-ú ingatlan közterületi 
jellegének megszűntetése mellett döntött. Az ingatlan jelenleg kivett beépítetlen területként szerepel az 
ingatlan-nyilvántartásban. 
154/2013. (XI.26.) számú határozatban a képviselő-testület a következő évi belső ellenőrzési tervet 
fogadta el az élelmezési tevékenység szabályozása és gyakorlata témakörrel. A Győri TKT a belső 
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ellenőrzési tervébe beépítette Kisbajcsra vonatkozóan a témakört. A belső ellenőrök személye 
változatlan, a feladat továbbra is ellátásra kerül a többcélú keretében. 
155/2013. (XI. 26.) számú határozatban a képviselő-testület véleményt adott a 2014/2015-ös tanév 
iskolai felvételi körzetek kialakítására. A kiegészítésre tett javaslatot a Kormányhivatal felé továbbítottuk. 
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. november 26-ai képviselő-testületi ülésen elfogadott 
határozatok, így a 153-155/2013. (XI.26.) határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint 
megismerte és elfogadja. 
Határidő: azonnal 
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: 

 
2/2014.(I.29.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. november 26-ai képviselő-testületi ülésen 
elfogadott határozatok, így a 153-155/2013. (XI.26.) határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az 

előterjesztés szerint megismerte és elfogadja. 
Határidő: azonnal 

Felelős:Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

2.)Az önkormányzat 2014. évi költségvetése 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
Kamocsai Sándor polgármester kiemeli, hogy az önkormányzatot hátrány éri az iparűzési adó-
erőképességének összege miatt (az egy lakosra jutó meghaladja a 20.000,- Ft-ot), ezért bizonyos 
jogcímeknél normatívát vonnak el az önkormányzattól 5,9 millió Ft összegben. 
 
Cristmann-né Horváth Klára alpolgármester nem igazán ért egyet azzal, hogy ezt elvonják, mivel így 
sem elegendő a saját bevétel, az államnak pénzt kellene adni az önkormányzatok működtetésére. A 
lakosság ebből az elvonásból nem ért semmit, csak azt látják, hogy nem épül a községben semmi. Szinte 
csak a kommunális adó marad helyben, mivel a gépjárműadó jó részét is elvszik az önkormányzattól. 
 
Áder László képviselő kérdezi mi lesz a táppénzes karbantartóval? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy valószínűleg nem tud még visszajönni. Ezt a feladatot 
megoldjuk a téli közmunkásokkal. 
 
Áder László képviselő ezt valóban most még meg lehet oldani a közmunkásokkal, de tavasszal, már ha 
feljönnek a jó idők, akkor helyettesíteni kell. Tehát valakit fel kell majd venni. 
Kérdezi, hogy mi van a gyermekjóléti szolgáltatónál foglalkoztatott munkavállalóval. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy február végéig dolgozik a kolléganő, utána szándékozik 
táppénzre menni. Addigra meg kell hirdetni és meg is kell választani a helyettesét. 
Elmondja, hogy a családsegítés nem került be a támogatási rendszerbe, érdemes lenne megpróbálni új 
szakhatósági állásfoglalást kérni arra alapozva, hogy európai uniós támogatásban részesült Kisbajcs az 
épületbővítésre. 
 
Áder László képviselő mi az óvodáztatási támogatás? 
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dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy jegyzői hatáskörbe tartozó támogatás, amit azok 
kérhetnek, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, és nyolc általánosnál magasabb 
iskolai végzettséggel nem rendelkeznek. 
 
Áder László képviselő a Bárány közben kellene kátyúzni és Kisbajcson is lenne, több utca ahol 
kátyúztatni kellene. 
A KMB szolgálati lakás 2014. március 1. napjától várhatóan új lakója lesz, miért csökkent a 2014. évi 
bevétel a 2013. évi bevételtől? Csökkent a bérleti díj? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a bérleti díj nem csökkent, hanem az elmúlt évben a 
volt rendőr befizette a hátralékát. 
 
Áder László képviselő kérdezi, hogy miért nem adjuk ki, ha a rendőr még nem akar beköltözni? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a rendőrséggel kötött megállapodás köti az 
önkormányzatokat. A négy önkormányzat úgy egyezett meg, hogy Kisbajcs önkormányzata szedheti be a 
bérleti díjat, de minden jellegű karbantartási költséget, esetleges meghibásodást Kisbajcsnak kell 
megfizetni. A volt rendőr hivatalosan átadta a lakást, és várhatóan új rendőrt fog beköltözni. 
 
Áder László képviselő elmondja, hogy egy 70 m2-es lakás bérleti díja jelenleg nem 25 ezer forint, 
szeretnék javaslatot tenni a lakbér megemelésére 30.000 Ft/hó. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy most jelenleg egy tisztán átadott lakásról lehet beszélni, 
de kellene egy új kéményt, vagy egy szerelt kémény kiépíteni. 
 
Áder László képviselő szerint egyszerűbb lenne, egy új turbós gázkazánt beszerezni, és a régi kéménybe 
pedig csak a vegyestűzelésű kazánt bekötni. Az épületet érdemes lenne felbecsültetni, és a többi 
önkormányzattól megvenni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester nem kell megvenni, hanem nekünk kellene felújítani és ennek kapcsán 
átvenni a többi önkormányzattól, mint az tettük az orvosi rendelő esetében. 
 
Áder László képviselő először az épület felújítására vonatkozó költségvetést kell elkészíteni, illetve ez 
után kell a négy testület elé menni, hogy a felújítással kapcsolatosan mennyivel járulnak hozzá. Ha nem 
járulnak hozzá, akkor annak fejében adják át az önkormányzatok az épület tulajdonát. 
Cafetériával kapcsolatosan javasolnák esetlegesen sport utalvány illetve az adómentesen adható 
juttatásokat. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a köztisztviselői szabályzat illetve a költségvetési törvény 
szerint kötelező a cafetéria, a közalkalmazottak és egyéb munkavállalók esetében nem kötelező. A 
dolgozók elsődlegesen élelmezésre költik a cafetéria keretüket. 
 
Áder László képviselő kérdezi, hogy minek kell a játszótereket felülvizsgálni, hiszen azt esetlegesen 
pályázati pénzből is ki lehetne fizetni. Melyik játszótéri játékok lesznek áttelepítve? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a felülvizsgálatot és a szabványnak megfelelő játékok 
elhelyezését el kell készíteni, mivel a felügyelőség 2014. január 31. napjáig adott haladékot. Ebben a 
költségben játékok felújítása, illetve az óvodánál egy új játék beszerzése szerepel, valamint padokat is fog 
hozni. 
 
Áder László képviselő kéri kimutatni, hogy milyen felújítások illetve új eszközök kerülnek beszerzésre. 
ÖNHIKI-ről kér tájékoztatót. 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó 2013. október 1. és 2014. február 28-ai között kiállított számlákat 
fogadnak be. Közvilágítás, épületek, intézmények fenntartási költségeit, iskolai visszafizetési kötelezettség, 
egyéb üzemeletetési és fenntartási kiadások stb., fenn marad még kb. 1,5 millió forint, amiről nem tudunk 
mivel elszámolni. 
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Áder László képviselő javasolja, hogy az önhikis elszámolásba tegyék bele az intézmények kötelező 
érintés védelmi és energetikai felülvizsgálatát és az orvosi épület kéményének lebontását. 
 
Győri Csaba képviselő megérkezett a képviselő-testületi ülésre, így a képviselő-testület öt fővel 
ülésezik tovább. 
 
Áder László képviselő kérdezi, hogy a másik hivatalok, miért nem járulnak a hozzá a hivatalsegéd 
béréhez. 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy mindegyik településen van hivatalsegéd, és az itteni 
dolgozó oda nem végez munkát. 
 
Áder László képviselő a hivatal közmű költségei hogyankerültek betervezésre? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó egész évre. 
 
Áder László képviselő a villany és a víz költségei kicsik, azokat meg kell emelni. 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó a villanynál és a víznél a szövegben beírt százalékok kerültek 
betervezésre, de valóban magasabb összegeket kell betervezni. Illetve elmondja, hogy Kisbajcs és Vének 
községek között nem került megkötésre a költségek felosztásával kapcsolatos megállapodás. 
 
Áder László képviselő kérdezi, hogy miért van megkérdőjelezve a 3 millió forintos bevétel az IKSZT-
nél? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy előzetes tájékoztatás alapján a működési 
költségeket csak 2014. június 30. napjáig lehet elszámolni, tehát a többi támogatástól elesünk. Azonban a 
polgármester 2015. évi elszámolásra emlékszik. Ennek az időpontnak utána kell járni, és pontosítani kell. 
 
Áder László képviselő tudni szeretné, hogy milyen út murvázását kell elvégezni? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az ipari területnél lenne murvázás illetve villanyhálózat 
kiépítés, valamint a szőgyei utak kerülnek felújításra murvával. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző ezen kiadások miatt az önkormányzat fejlesztési hitel felvételére 
kényszerül, ez szerepel a jelenlegi tervezetben is. A hitel nagyságától függően kormányzati hozzájárulás is 
szükségeltetik. De ha az önkormányzat megteremti a fejlesztésekhez szükséges bevételt (pl: építési telek 
értékesítés), akkor nem kell hitelfelvétellel számolni. Most még nem láthatja a biztosan a képviselő-testület 
az ipari terület fejlesztésénél a kiadások alakulását. A költségvetési rendelet előirányzatainak 
negyedévenkénti módosítását egyébként is előírja az államháztartási törvény. 
  
Áder László képviselő igen erre szeretnék rákérdezni, hogy mindezt a fejlesztést miből valósítjuk meg? 
Miért szeretnénk ilyen nagy munkákat elvégezni, ha még egyetlen vevő sincs a telkekre? 
 
Kamocsai Sándor polgármester apránként kellene megvalósítani a dolgokat, esetlegesen az E-on-tól 
fizetési könnyítést kellene kérni.  
Szerintem 9,5 millió forint legyen betervezve, és a fejlesztési hiány is el fog tűnni. 
Elmondja továbbá, hogy a város és községgazdálkodás szakfeladaton betervezésre került a vis maior 10 %-
os önrésze, jelenleg most van folyamatban a kivitelezéssel kapcsolatos felmérés, mivel az elszámolási 
határidő 2014. augusztus vége.  
A faluház udvarában lévő karbantartó helységnek magas a villanyköltsége, ennek utána kell járni. A hivatal 
külső ablakait viszont le kell festeni, mert már teljesen lepergett a festék. A termoszfejek beszerzése is 
szükséges, mivel a fűtést így jobban lehet szabályozni. A szőgyei hulladékkonténerek elszállítása nagyon 
sok, ennek csökkentését kellene kezdeményezni.  
Ha az ipari területnél értékesítésre kerül sor, akkor megosztást újra kell végeztetni, mivel a rendezési terv 
szerint az 5 telek nem jön ki. 
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Tolnai Ferencné képviselő nem kell megemelni a falunapi költséget, próbáljuk meg kevesebb költségből, 
300 ezer forintból kihozni. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző kérdezi, hogy továbbra is kívánnak-e TOÖSZ tagok lenni ? Illetve az 
Arrabona EGK tagok? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a TÖOSZ-nak szerintem legyünk tagjai, az Arrabona 
EGK pedig a határon átnyúló kapcsolatokra terjed ki, most jelenleg a szlovák fél felé terjeszkednek. 
Elmondja továbbá, hogy a betervezett állami normatíva már más, mivel tegnap délután változtak az adatok 
az étkeztetés esetében. Összesen 62.089 ezer forint bevétel lehet számítani. 
Az orvosi rendelő kiadásai között mindenképpen szerepeltetni kell a kerítés festését, illetve be kell tervezni 
kémény elbontását.  
Védőnő ugyan annyi kiadást tervezhet, mint amennyi bevétel keletkezik a szakfeladaton. 
Ápolási díj alanyi jogon már nem az önkormányzat hatásköre, csak a méltányossági ápolási díj maradt az 
önkormányzatoknál. 
A segélyek is változtak, méltányossági segély nincs meghatározva és szerintem kellene. 
Civil szervezetek támogatására szánt összegeket ismerteti. 
Téli közfoglalkoztatottak kerültek betervezésre. 
Könyvtári feladatok ellátásán csak a könyvtáros tiszteletdíja került betervezésre, mivel egyéb eszközök 
beszerzésére, illetve rendezvényekre külön támogatást kapnak az önkormányzatok a Megyei Könyvtártól. 
Temető fenntartás szakfeladaton is be kell tervezni az érintésvédelmet, illetve teljesen ki kel cserélni a 
kerítést, ez várhatóan 130 ezer forint plusz áfa-ba kerül. Ehhez esetleg a lakosságot is meg lehetne 
szólítani. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző a közös önkormányzati hivatal költségvetésével kapcsolatban elmondja, 
hogy a finanszírozás 6,86 fővel történik. Azért, hogy az állami normatíva ne kerüljön visszafizetésre, ezért 
több dolog is bekerült a KÖH költségvetésébe. Voltunk a nagybajcsi kirendeltségen egyeztetni a 
költségvetést. Az aljegyző úti átalányát, illetve cafetéria juttatását a nagybajcsi polgármester javasolta 
betervezni a tavalyi összeg alapján. Kigyűjtésre került a községek által vállalt költségek, illetve a hozzá 
tartozó bevételek, Kisbajcsnál és Véneknél belefért a vállalt költség az állami normatívába, Nagybajcsnál 
viszont nem. De ezt a polgármesteri megbeszélés alapján próbáljuk egységessé tenni úgy, hogy a nagybajcsi 
vállalt költség is beleférjen az állami normatívába. A lényeg, hogy a hivatal működéséhez biztosított állami 
normatíva elegendő, többlet hozzájárulást egy községnek sem kell fizetni.  
 
Győri Csaba képviselő mit jelent a vállalt költség? 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a vállalt költség azt jelenti, hogy mennyibe kerül egy-egy  
önkormányzatnak a hivatal működtetése. 
Az iskola költségvetési tervezet esetében nagy változás, hogy 2014. évre megszűnik a győri gyermekek 
utaztatási költsége. Az iskolai étkeztetés támogatása is változott a kiküldött anyaghoz képest, mivel 
többletnormatívát, étkeztetés üzemeltetési támogatást kapnak az önkormányzatok. Ismerteti ennek 
összegét. 
Védőnői szolgálat esetében a bér sok változáson esett át. De abban egyeztek meg a fenntartók, hogy a 
védőnői kiadások nem lehetnek magasabbak, mint a bevétel. 
A közös intézményeknél számoltunk az 1,53 %-os hozzájárulással is. 
Gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladaton is változások lesznek, hiszen a jelenlegi dolgozó szülési 
szabadságra megy, tehát majd új dolgozót kell felvenni. Illetve szeretnénk újra benyújtani a családsegítés 
finanszírozási rendszerbe történő befogadására a kérelmet. 
Nefelejcs Napköziotthonos óvoda költségvetési tervezete esetében azt kell elmondani, hogy az óvodai 
állás meghirdetésre került újra. Jelenleg van két pályázó, erről majd az óvodavezető dönt. 
A jelenlegi vezetőnek is megszűnik a vezetői kinevezése 2014. nyarán, ezért ezt az állást is meg kell 
hirdetni. Ezért a mostani óvodapedagógusi állás csak júliusig került meghirdetésre. 
 
Áder László képviselő miért nem keresünk mindjárt vezető óvoda pedagógust? 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző ezt a két állást nem tudjuk meghirdetni egyszerre. Az intézményvezetői 
megbízás magasabb vezetői megbízásnak minősül, amit pályázat útján kell betölteni. 
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Győri Csaba képviselő pedig jó lenne, mivel akkor már ő beilleszkedne, és átlátná az óvoda dolgait. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a dologi kiadásoknál égető kérdés a mosogatók cseréje, 
illetve a vizesblokk karbantartás is. Mivel a jelenlegi tervezetben nem szerepel az óvodapedagógus bére, 
ezért javasolja, hogy február közepétől július 31. napjáig legyen betervezve. 
Elmondja továbbá, hogy a képviselő-testületnek a költségvetési rendeletét március 15. napjáig meg kell 
alkotni, mert ha eddig ezt nem teszi meg az átmeneti gazdálkodásról kell rendeletet alkotnia. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014.évi költségvetésére vonatkozó rendelet tervezetet 
és előterjesztést megismerte, a képviselő-testület azt az alábbiakkal kéri javítani, kiegészíteni:  

 rendőrlakás bérleti díja 30.000 Ft/hó 

 rendőrlakás és szolgálati hely felújítására költségvetés készítése 

 ajánlatkérés intézmények kötelező érintésvédelmi és energetikai felülvizsgálatára és orvosi rendelő kéményének 
lebontására 

 kimutatás új és felújított játszótéri játékokról 

 IKSZT elszámolás végső időpontjának pontosítása 

 Közös Hivatal fenntartási költségeinek megosztása, megállapodás aláírása Vének községgel 

 ipari telek értékesítés 9,5 millió forinttal szerepeljen a költségvetésben 

 fejlesztési hitel felvétellel ne tervezzenek 

 Szőgyei hulladékkonténerek elszállítási költségeinek csökkentése 

 falunapi költség 300 ezer Ft-tal szerepeljen 

 óvodapedagógus bére február 15-tól július 31-ig legyen feltűntetve. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti módosításokkal terjessze be a képviselő-testület elé az önkormányzat 
2014. évi költségvetési rendeletét. 
Határidő: 2014. 03. 15. 
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:  

3/2014.(I. 29.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014.évi költségvetésére 

vonatkozó rendelet tervezetet és előterjesztést megismerte, a képviselő-testület azt az alábbiakkal kéri 
javítani, kiegészíteni: 

 rendőrlakás bérleti díja 30.000 Ft/hó 

 rendőrlakás és szolgálati hely felújítására költségvetés készítése 

 ajánlatkérés intézmények kötelező érintésvédelmi és energetikai felülvizsgálatára és orvosi rendelő 
kéményének lebontására 

 kimutatás új és felújított játszótéri játékokról 

 IKSZT elszámolás végső időpontjának pontosítása 

 Közös Hivatal fenntartási költségeinek megosztása, megállapodás aláírása Vének községgel 

 ipari telek értékesítés 9,5 millió forinttal szerepeljen a költségvetésben 

 fejlesztési hitel felvétellel ne tervezzenek 

 Szőgyei hulladékkonténerek elszállítási költségeinek csökkentése 

 falunapi költség 300 ezer Ft-tal szerepeljen 

 óvodapedagógus bére február 15-tól július 31-ig legyen feltűntetve. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti módosításokkal terjessze be a képviselő-testület 

elé az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletét. 
Határidő: 2014. 03. 15. 

Felelős:Kamocsai Sándor polgármester 
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3. Egyéb döntést igénylő ügyek 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 

a) Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a megállapodás módosítása a tag kizárása, illetve kilépése 
esetén a vagyonmegosztást szabályozza a tag és a társulás között. A korábbi szabályozást teljesen új 
alapokra helyezték: a kilépő tag jogosult a rá jutó vagyonérték arányos megtérítésére. Elsődlegesen a kiváló 
tag által kizárólagosan használt vagyon illeti meg. A kizárólagosan használt társulási vagyon érték és a tag 
részére járó társulási vagyonérték közötti különbözetet rendezni kell. 
A tag kizárása esetén kötbért kell fizetni. Szabályozzák, hogy mi minősül kis értékű, illetve nagy értékű 
tárgyi eszköznek. Ismerteti a társulási megállapodás korábbi szabályozását is.  
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé:  
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 21/2013. (VI.03.) 
Tanácshatározatával elfogadott Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja az 
1. számú melléklet szerint. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
Határidő. Azonnal 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta:  

4/2014.(I. 29.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 21/2013. 

(VI.03.) Tanácshatározatával elfogadott Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását elfogadja az 1. számú melléklet szerint. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
Határidő. Azonnal 

 
 

b)Felmentés ügyvédi titoktartás alól 
 

dr. Burányi Bernadett jegyző  a hulladékgazdálkodási társulás kereste meg az önkormányzatokat, hogy a 
társulás és négy önkormányzat között a Győri Járásbíróságon folyamatban lévő perben, az önrész meg 
nem fizetése miatt a bíró tanúként akarja meghallgatni dr. Pónya Zoltán ügyvédet, aki a társulás alapító 
okiratát készítette. Ha január 31-ig nem érkezik válasz a testület részéről, akkor az a hozzájárulás meg nem 
adásának minősül. 

 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé:  
Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Győri Járásbíróság előtt folyó 
G.22.561/2013. számú perben (Győrszemere, Egyed, Rábacsécsény és Kisbabot Községek Önkormányzata ellen a Győr 
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által, az önrész meg nem fizetése miatt indított perben) az 
eljáró bíró tanúként hallgassa meg dr. Pónya Zoltán ügyvédet. A hozzájárulás felmentést ad a titoktartás alól az eljáró 
ügyvéd részére. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
Határidő: 2014. január 31. (a határozat megküldésére a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás részére) 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
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Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta:  

 
5/2014.(I. 29.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Győri Járásbíróság előtt 
folyó G.22.561/2013. számú perben (Győrszemere, Egyed, Rábacsécsény és Kisbabot Községek 

Önkormányzata ellen a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által, az önrész 
meg nem fizetése miatt indított perben) az eljáró bíró tanúként hallgassa meg dr. Pónya Zoltán ügyvédet. 

A hozzájárulás felmentést ad a titoktartás alól az eljáró ügyvéd részére. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

Határidő: 2014. január 31. (a határozat megküldésére a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás részére) 

 
 

c)Tájékoztató szabályzatok felülvizsgálata belső ellenőrzési jelentésről 
 

dr. Burányi Bernadett jegyző  ismerteti a jelentés megállapításait: elmondja, hogy a szabályzatok 
elavultak, 2011-es, 2012-es, 2013-as jogszabályi változások miatt átdolgozásra szorul: operatív gazdálkodás 
szabályzata, értékelési szabályzat, reprezentációs, kiküldetési szabályzat, közzétételi és FEUVE szabályzat. 
A Beszerzési szabályzat esetében a vagyonrendelettel párhuzamos szabályozás van, ezt meg kell szüntetni. 
A szervezeti változásokat is át kell vezetni, a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása miatt bizonyos 
szabályzatok hatályát ki kell terjeszteni a Nagybajcsi Kirendeltségre, illetve a nagybajcsi óvodára is. (pl: 
Pénzkezelési szabályzat, leltározási szabályzat) Az ügyrend és a számlarend is felülvizsgálatra szorul.  
Mindez nem kis munka, mert a szabályzatok túlnyomó többségét felül kell vizsgálni.  
Reméljük lesz idő és kapacitás a szabályzatok rendbetételére. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé:  
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szabályzatok felülvizsgálata c. belső ellenőrzési jelentést megismerte és 
azt tudomásul veszi. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a gazdálkodási előadó bevonásával a jelentésben foglalt javaslatokat a 
feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében hajtsa végre. 
Felelős: dr. Burányi Bernadett jegyző, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó 
Határidő.  Folyamatos 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta:  

6/2014.(I. 29.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szabályzatok felülvizsgálata c. belső ellenőrzési 

jelentést megismerte és azt tudomásul veszi. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a gazdálkodási előadó bevonásával a jelentésben foglalt 

javaslatokat a feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében hajtsa végre. 
Felelős: dr. Burányi Bernadett jegyző, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó 

Határidő.  Folyamatos 
 
 
d) Óvodai feladat-ellátási szerződés módosítása 
  

dr. Burányi Bernadett jegyző az óvoda költségvetését és zárszámadását Kisbajcs és Vének Képviselő-
testületei együttes ülésen fogadják el. A költségvetés tervezés és beszámolás folyamatának egyszerűsítése 
érdekében, terjesztem elő a szerződés módosítását. Vének község a feladat ellátásház egy meghatározott 
összeggel járul hozzá, melyet a polgármesterek az egyeztető tárgyalások során állapítanak meg. A 
módosítás szerint az intézmény költségvetését Kisbajcs község fogadná el először határozati formában 
majd, rendeletileg is. Vének község az általa fizetendő hozzájárulás összegét a mindenkori költségvetési 



 10 

rendeletében hagyná jóvá. A zárszámadás rendeleti úton történő elfogadása szintén Kisbajcs 
kompetenciájába tartozna. 
Az óvoda működésének egyéb szempontú ellenőrzésére vonatkozó szabályozás és az intézményvezető 
kinevezésre vonatkozó szabályozás változatlan. Szintén változatlan, hogy az óvodavezető évente beszámol 
a képviselő-testületnek a munkáról.  
 
Áder László képviselő ez az összeg nem csökkenhet, mivel szerintem ez a 600 ezer forint nem olyan sok 
az óvoda költségvetésébe. 

 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé:  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai feladat-ellátási szerződés 5. és 6. pontjait az alábbiak szerint 
módosítja: 

5.)Az óvoda költségvetésének tervezetét az intézményvezető bevonásával a jegyző készíti el, melyet Kisbajcs község 
polgármestere Kisbajcs Község Képviselő-testülete elé terjeszt jóváhagyásra. 
6.)Az óvoda költségvetését és zárszámadását Kisbajcs Község Képviselő-testülete határozatban fogadja el, ezen 
határozatok szerint épül be az intézmény költségvetése Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
költségvetési, illetve zárszámadási rendeletébe. Vének Község Önkormányzata a feladatellátásért fizetendő 
hozzájárulás összegét a költségvetési rendeletében hagyja jóvá. 
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a szerződés aláírására. 
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:  

7/2014.(I. 29.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai feladat-ellátási szerződés 5. és 6. pontjait az 

alábbiak szerint módosítja: 
5.)Az óvoda költségvetésének tervezetét az intézményvezető bevonásával a jegyző készíti el, melyet 

Kisbajcs község polgármestere Kisbajcs Község Képviselő-testülete elé terjeszt jóváhagyásra. 
6.)Az óvoda költségvetését és zárszámadását Kisbajcs Község Képviselő-testülete határozatban fogadja el, 
ezen határozatok szerint épül be az intézmény költségvetése Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-

testületének költségvetési, illetve zárszámadási rendeletébe. Vének Község Önkormányzata a 
feladatellátásért fizetendő hozzájárulás összegét a költségvetési rendeletében hagyja jóvá. 

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a szerződés aláírására. 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor polgármester megköszönte a jelenlévők aktív 
részvételét, és a nyilvános ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

  Kamocsai Sándor    dr. Burányi Bernadett 
 polgármester      jegyző 


