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Készült: Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án (csütörtökön) 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- jegyzőkönyvvezető  
 
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. 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: 

 
27/2014.(III.06.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. március 6-ai képviselő-testületi ülés 
napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 

1.) Tájékoztató a két ülés között történtekről (Előadó: Kamocsai Sándor polgármester) 
2.) Az önkormányzat 2015-2017. évre vonatkozó középtávú terve 

    (Előadó: Kamocsai Sándor polgármester; dr. Burányi Bernadett jegyző) 
3.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása 

   (Előadó: Kamocsai Sándor polgármester; dr. Burányi Bernadett jegyző) 
4.) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet elfogadása 

 (Előadó: Kamocsai Sándor polgármester; dr. Burányi Bernadett jegyző) 
5.) Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása, telekadó 

rendelet felülvizsgálata 
 (Előadó: Kamocsai Sándor polgármester; dr. Burányi Bernadett jegyző) 

6.) Egyéb, döntést igénylő ügyek (Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző) 
a) Csatlakozás Szigetköz-Mosoni sík LEADER Egyesülethez 2014-2020 időszakban 

7. ) Egyebek, zárt ülésen szociális kérelmek elbírálása 
 (Előadó: Kamocsai Sándor polgármester; dr. Burányi Bernadett jegyző) 

 
1.) Tájékoztató a két ülés között történtekről 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről az alábbiak szerint: Megtörtént a gyermekjóléti szolgálatnál az új családgondozó munkába 
állása március első hetében. Befejeződtek a telekmegosztások, ami az ingatlan-nyilvántartásban is 
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átvezetésre került: 66 hrsz- temető és a 304/4 hrsz. Így lehetséges a normatíva igénylés a temetőre, 
valamint az önkormányzat aláírhatta a csereszerződést az Egyházközséggel. 
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 2014. január 29-ei képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb 
eseményekről tett polgármesteri tájékoztatót a szóbeli előterjesztés alapján tudomásul veszi 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: 

 
28/2014.(III. 06.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. január 29-ei képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről tett polgármesteri tájékoztatót a szóbeli előterjesztés alapján tudomásul 

veszi és elfogadja. 
Határidő: azonnal 

Felelős:Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

2.) Az önkormányzat 2015-2017. évre vonatkozó középtávú terve 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző az alábbiakkal egészíti ki az előterjesztést: a középtávú terv készítésének 
kötelezettségét az önkormányzatok számára az Áht. írja elő, amelyet évente kell elkészíteni a költségvetési 
rendelet elfogadását megelőzően. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletek körét a stabilitási 
tv. határozza meg. A fizetési kötelezettség nem haladhatja meg a saját bevételek 50%-át. Ismerteti a saját 
bevételek összegét és az ezek alapján felvehető hitel összegét. A táblázat a következő évi hiteltörlesztéseket 
tartalmazza. 
 
Áder László képviselő kérdezi, hogy melyik évre vonatkoznak az itt bemutatott saját bevételek? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy ez a 2014.évi bevételeket tartalmazza. 
 
Áder László képviselő kérdezi, ha a 9,5 millió forintos a telkek értékesítés nem jön be, akkor a hitel 
felvétel sem lehetséges, vagy akkor kevesebb összeg jöhet számításba? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy ebben az évben meg kellene oldani a telkek 
villamosítását, illetve az út kiépítését. 
 
Áder László képviselő kérdezi, hogy a villamosítás és útépítés a jelenlegi költségvetési tervezetbe 
szerepel-e? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja igen 7,5 millió + Áfa-val. 
 
Áder László képviselő vagylagos a bevétel beszedése, ezért nem biztos, hogy a beruházásokat meg tudják 
valósítani. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző a képviselő-testület az előző ülésén döntött arról, hogy számol a 
telekértékesítésből származó bevétellel.  
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Győri Csaba képviselő elmondja, hogy ez a bevétel egy virtuális szám, tehát amikor realizálódik, akkor 
tudnak pontosan számolni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester a telkeknél a villany beszerelés mindenképpen meg kell, hogy történjen. 
Esetlegesen részletfizetési kedvezményt adhat az E.on. 
 
Áder László képviselő kérdezi, hogy a kivitelezés mikor valósulna meg, ha az önkormányzat kifizeti a 
hozzájárulást? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy kb. 1 év múlva lesz kész a villanyhálózat. 
 
Áder László képviselő elmondja, hogy ez azt jelenti, hogy csak decemberben, vagy esetlegesen még 
később fog megvalósulni a telkek értékesítése. Tehát nem igazán tudja az önkormányzat biztosítani a 
jelenleg betervezett hitel felvételét. 
 
Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy ha az önkormányzat mégis felveszi a 14 millió forintos hitelt, és ha 
nem jön be a bevétel, akkor mit csinál az állam, megbünteti az önkormányzatot? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy nem bünteti az önkormányzatot az állam. A hitel 
felvétele előtt az pénzintézet felméri a bevételek várható teljesülését, és az alapján adja a hitelt, tehát a 14 
millió forintos hitel felvétele csak egy lehetőség. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján: A helyi önkormányzat, a nemzetiségi 
önkormányzat, a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási 
tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint 
a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 
követő három évre várható összegét, melyet Kisbajcs Község Önkormányzata vonatkozásában az alábbi táblázat tartalmaz 

 2015. év 2016. év 2017. év 

Győr-Szol hitel 1.017.924,- Ft 0 0 

Győr-Szol hitel kamata 140.000,- Ft 0 0 

KMB lakás felújítása 700.000,- Ft 700.000,- Ft 700.000,- Ft 

    

    

    

Összesen 1.857.924,- Ft 700.000,- Ft 700.000,- Ft 

Határidő: költségvetési rendelet elfogadásáig 
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:  

29/2014.(III.06.) határozat 
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján: A helyi önkormányzat, a nemzetiségi 

önkormányzat, a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja 
meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak 

szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét, melyet Kisbajcs 

Község Önkormányzata vonatkozásában az alábbi táblázat tartalmaz 

 2015. év 2016. év 2017. év 

Győr-Szol hitel 1.017.924,- Ft 0 0 

Győr-Szol hitel kamata 140.000,- Ft 0 0 

KMB lakás felújítása 700.000,- Ft 700.000,- Ft 700.000,- Ft 

    

    

    

Összesen 1.857.924,- Ft 700.000,- Ft 700.000,- Ft 

Határidő: költségvetési rendelet elfogadásáig 
Felelős. Kamocsai Sándor polgármester 
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3.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy már tárgyalta a képviselő testület a költségvetési 
tervezetet, az akkor megbeszéltek alapján készült el a jelenlegi tervezet. 
 
Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy a rendőrlakás felújítása milyen pénzből valósul meg? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy pályázati pénzből szeretnénk megvalósítani.  
 
Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy a pályázati pénz, mint bevétel szerepel-e a költségvetésben? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy nem szerepel bevételként, illetve még pályázati 
lehetőség sincs. 
 
Áder László képviselő az előző ülésen kérték, hogy legyen árajánlat, illetve legyen felbecsültetve az 
ingatlan, hogy a társ önkormányzatoknak meg tudja mutatni az önkormányzat, ennyibe kerül a felújítás. 
 
Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy mivel nincs meg a bevételi oldalon a felújításnak a párja, akkor 
miért kell elvégezni? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy nagyon szükséges a felújítás, mind a tető, mind a 
nyílászárók cseréje.  
 
Áder László képviselő kérdezi, hogy milyen melléképületet szeretnének építeni az orvosi rendelő 
udvarára, szerinte nagyon magas ez az összeg. 
Kérdezi továbbá, hogy a Véneki Önkormányzat az óvoda 300 ezer forintos támogatását elfogadta, vagy 
csak egy virtuális szám a 300 ezer Ft. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a véneki testület elfogadta a 300 ezer forintos 
hozzájárulást. 
 
Győri Csaba képviselő az orvosi szolgálat szakfeladaton a dologi kiadások áfája szerinte nem jó, sokkal 
kevesebb, mint ami betervezésre került. Kéri, hogy csak 237 ezer forint kerüljön a tervbe. 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy a dologi kiadásokat csökkentette, és az áfa ezzel 
egyidejűleg nem lett csökkentve. 
 
Áder László képviselő kérdezi, hogy mindenképpen meg kell építeni a melléképületet? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a jelenlegi nagyon lepukkant, felújítani nem lehet és a 
bérleményt melléképülettel együtt adták ki. 
 
Győri Csaba képviselő a KMB szolgálati lakásnál mi a cél, hogy a tulajdonosok fizessenek vagy adják át a 
tulajdoni hányadukat? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a tulajdonosok valószínűleg pénzzel nem járulnak 
hozzá a felújításhoz, bízunk abban, hogy a tulajdonosok át adják a részüket. 
 
Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy mikor fog költözni az új lakó a KBM szolgálati lakásba? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy április 1. napjával fog költözni. 
 
Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy mennyi lesz a bérleti díja a KMB lakásnak? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy sok vita volt a bérleti díjjal kapcsolatosan, a 
társtulajdonosok azt mondták, hogy mint Kisbajcs gesztor szedje be a bérleti díjat, és a kisebb 
karbantartásokat abból fedezze. 
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Győri Csaba képviselő kéri, hogy most már írásban értekezzenek a társtulajdonosokkal a KMB szolgálati 
lakás felújítása kapcsán. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a rendőrség csak a szolgálati helyre tart igényt, a 
szolgálati lakásra nem, egyedül azt kéri, hogy a bérlő kijelölést elsődlegesen ő mondhassa meg. 
 
Áder László képviselő akkor a rendőrség nem fizet a szolgálati helyért bérleti díjat? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy nem, de a szolgálati hely üzemeltetési költségét a 
rendőrség fizeti. 
 
Áder László képviselő elmondja, hogy a rendőrséggel is fel kell venni a kapcsolatot, hogy a felújításhoz 
járuljanak hozzá. 
 
Áder László képviselő kérdezi, hogy az önkormányzatnak biztosítania kell a szolgálati helyet? 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző jogszabályi előírás erre vonatkozólag nincsen, esetlegesen megállapodás 
lehet a rendőrség és az önkormányzat között, de sajnos ilyen megállapodást nem találtak. 
 
Áder László képviselő szerint felesleges beruházásokat ne végezzenek. Meg kellene várni, hogy 
biztosítási esemény következzen be egy nagy viharban és akkor fizetne a biztosító. Nem kellene a 
kéménylebontásra külön tervezni az önkormányzatnak. 
  
dr. Burányi Bernadett jegyző az elhangzottak alapján kérdezi, hogy az orvos lakás melléképület 
felújítása, illetve a KMB lakás felújítása ne szerepeljen a költségvetésben? 
 
Áder László képviselő elmondja, hogy az orvos lakás melléképület felújítás ne, de a rendőrlakás igen, 
azzal a kikötéssel, hogy a társtulajdonosok járuljanak hozzá, vagy adják át a tulajdoni hányadukat, illetve 
vegyék fel a kapcsolatot a rendőrséggel a bérleti díj miatt. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző kérdezi, hogy a kazáncsere illetve a külső kémény építése szerepeljen-e a 
költségvetésben? 
 
Áder László képviselő elmondja, hogy nem kell kivenni, hanem korszerűbb gázkazánt kell beszerelni, de 
ezt csak a felújítás végső fázisa lehet, amikor már minden felújítás megvalósult.  
 
dr. Burányi Bernadett jegyző tehát, akkor maradjon benne, csak a címszó legyen más. 
 
Áder László képviselő kérdezi, hogy a tanösvény festése miért az önkormányzat feladata? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy ezt a beruházást a kistérség átadta az 
önkormányzatoknak, a tanösvény az önkormányzat tulajdona, azt az önkormányzatnak kell fenntartani. 
Pont a mai napon járták végig a közmunkások és elmondták, hogy egy-két padnak le van törve a 
háttámlája, azt kell helyreállítani.   
 
Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy melyik a polgárvédelmi helyiség, miért ilyen sok a villany költség? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy sajnos van egy villanyóra, ami nagyon pörgeti az órát. 
 
Áder László képviselő le kell szereltetni a villanyórát, és be kell vizsgáltatni. Javasolja, hogy a betervezett 
150 ezer forintot vegyék ki a költségek közül. 
 
Kamocsai Sándor polgármester azért valamennyit hagyjanak benne, mert már történt kifizetés.  
  
Győri Csaba képviselő javasolja, hogy 15 ezer forint maradjon benne.  
 
Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy a játszótéri játékok felújítása ilyen sokba került? 
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Áder László képviselő elmondja, hogy erről kértek az elmúlt testületi ülésen egy tájékoztatót. 
 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a többletmunkákat. 
 
Áder László képviselő kérdezi, hogy a Szőgye közösségi térbe kályha, miért kell? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a szőgyei nyugdíjasok a volt imaházban szokták tartani 
a gyűléseiket, és ezért kellett. 
Az IKSZT-nél elmaradt a kábeltv beszerelése, aminek már kérték a megvalósítását. 
 
Győri Csaba képviselő elmondja, hogy ezt digitális tvnél ingyen is meg lehetett volna valósítani. 
 
Áder László képviselő kérdezi, hogy a hulladék konténerek költsége a hulladéklerakó költsége egy és 
ugyan az? 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a szelektív hulladék gyűjtőre vonatkozik mindegyik. 
 
Győri Csaba képviselő szerint ez nagyon sok, ami betervezésre került a hulladékkonténerek ürítésére. 
 
Áder László képviselő az valóban kell, hogy Szőgyéről is elvigyék a szelektív hulladékot, de valami más 
megoldást kell rá találni, hogy ne kerüljön ilyen sokba az önkormányzatnak. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a legutóbbi értekezleten tájékoztatták, hogy vissza 
fogják állítani az évente egyszeri lomtalanítást, illetve ingyen elvinnék a hulladékot a falunap után. 
 
Győri Csaba képviselő mi alapján van meghatározva, hogy falunként mennyi hulladék sziget kialakításra 
kerülhet sor. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy lakosság szám alapján került meghatározásra. így 
Kisbajcson csak 1 sziget kialakítására kerülhet sor. 
 
Áder László képviselő most ki a temetőgondnok?  
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy jelenleg nincs, mivel táppénzen van a jelenlegi 
munkavállaló. 
 
Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy az orvos lakás melléképületére mindenképpen költeni kell? 
Szerinte ebben az évben az ipari területre kellene koncentrálni, és minden egyéb elhagyható költséget ki 
kell szedni a költségvetésből. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy valamilyen összeget hagyni kell a melléképület 
felújításán. 
 
Győri Csaba képviselő elmondja, hogy fel kell újítani, de nem kell újra építeni, szerinte elég rá a 200 ezer 
forint +áfa. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy szerinte ez az összeg nem elegendő. Ha valamit 
csináltatnak rajta, azt ne csak egy évre tegyék. 
Tételesen ismerteti az Arvia kft. árajánlatát a garázs és melléképület felújítására vonatkozólag. 
 
Győri Csaba képviselő prioritásként elsődlegesen az ipari területre kellene koncentrálni. Akkor sem fog 
jobban elromolni, ha ebben az évben nem csinálnak vele semmit. 
 
Áder László képviselő elsődlegesen az állag megóvásra kell koncentrálni, és majd csak az épület 
hőszigetelésével együtt legyen teljesen felújítva. Minden egyes építőipari munkánál tudni kell, hogy minél 
kisebb dolgot végeztetünk, el annál többe kerül. 
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dr. Burányi Bernadett jegyző kérdezi a testületi tagokat, hogy mi legyen az orvos lakásnál a kémény 
elbontással kapcsolatosan. 
 
Áder László képviselő elmondja, hogy a kémény elbontásával nem oldott meg semmit az önkormányzat, 
mivel a fűtést továbbiakban is meg kell oldani, tehát vagy újat építeni, vagy a gázkazánt kicserélni. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző kérdezi, hogy a kémény elbontásával sem számol a testület? 
 
Áder László képviselő kéri, hogy vegyék ki a kémény elbontását. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a KMB szolgálati lakásnál sürgősen meg kell oldani 
kazánház és a folyosó festését. 
 
Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy a nyugdíjas napra kell a 300 ezer forint és szükséges-e a nyugdíjas 
utalványok kiadása? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a megrendezéshez a 300 ezer forint szükséges. Ha 
kivennék az utalványok összegét, akkor egy hagyomány törne meg, bár már az előző években sem fizették 
ki.  
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbiak szerint összefoglalja a módosító javaslatokat:  

 KMB szolgálati lakásnál vegyes tüzelésű kazán cseréje, külső kémény építése helyett kondenzációs 
kazán kerül beszerzésre változatlan összeggel (350 ezer Ft) 

 Polgári védelmi helység villanyköltsége 15 ezer Ft kerül betervezésre. 

 Orvos lakás melléképület felújítása 200 ezer Ft kerül betervezésre. 

 Orvos lakás kéményelbontás nem kerül megvalósításra.  
 
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  
1/2014. (III.10.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
(A rendelet külön íven kerül kiadásra) 

 
 
4) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet elfogadása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

 
dr. Burányi Bernadett jegyző szabályozás felülvizsgálatát indokolta, hogy 2013-tól új jogszabály van, 
Közös Hivatal 2013 márciusától felállt, bevezetésre került az aljegyzői státusz, valamint 2014. január 
elsejétől új kormányzati funkciók vannak. Kormányhivatalnak is megküldte előzetes véleményezésre a 
tervezetet. Ezek alapján az alábbi módosításokat javasolná: 

 Napirendi pont előterjesztője közé javasolja felvenni a külsős alpolgármestert is, mivel korábban is 
megillette ez a jogosultság. 

 Ülésre meghívandók közül a civil szervezetek kerüljenek ki, mert ha szerepelnek, minden esetben 
meg kell őket hívni. Lehet viszont azt meghatározni, hogy mely civil szervezetet illet meg 
tanácskozási jog tevékenységi körében a képviselő-testületi ülésen. 

 Napirend tárgyalási sorrend kiegészül e)egyéb döntést igénylő ügyek 
15. § (4) és (5) bekezdés megfogalmazása módosulna: 
(4) Amennyiben egy javaslatot a Képviselő-testület elutasított, ügyrendi javaslatra, szünet elrendelése után 
a polgármester újból szavazásra bocsáthatja a javaslatot.  
(5) Ha a Képviselő-testület az (4) bekezdésben szabályozott eljárásában elutasító döntést hoz, akkor az 
eredeti javaslatot a legközelebbi ülésére ismételten napirendre kell tűzni, ha a döntésre törvényi 
kötelezettség teljesítése miatt van szükség. 
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 Személyes érintettség bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeként lehetne 
szabályozni, hogy a testület a döntését a mulasztásról való tudomásszerzést követő ülésen 
felülvizsgálja. 

 18. § (2) d) határozat címe kikerül 

 18. § (6) bekezdése is kikerül, mivel a Kúria állásfoglalása szerint a képviselő-testület döntése 
rendelet vagy határozat, ami nem lehet számozás nélküli. 

 A rendelet tervezetet a jegyző készíti el. 

 Vagyon-nyilatkozat tételi kötelezettséget a hivatali SZMSZ-ben kell szabályozni. 

 Átruházott hatáskörök közül rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, átmeneti segély kivételes 
méltányosságból, temetési segély kikerül 

Felhívja a figyelmet, hogy lehetőség van arra, ha határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt 
nem hozott a testület határozatot két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben, meghatározhatja a 
testület törvényi keretek között, hogy a polgármester mely ügyben hozhat döntést /Mötv.: 68.§ (2)/ 
Meghatározhatja a testület törvényi keretek között azokat a halaszthatatlan ügyeket, amelyekben a 
polgármester dönthet /Mötv.: 68. § (3) / Az utóbbi két esetkörre gyakorlat még kialakulóban van.  
 
Kamocsai Sándor polgármester javasolja, hogy ezekre a kisbajcsi testület se határozzon meg eseteket. 
 
Áder László képviselő a 15. § (4) és (5) bekezdése szerinte nem jó, mert, ha egyszer elutasítja a testület, 
akkor újra el fogja utasítani, ha ugyan úgy adják be. De maradjon benne. 
 
Győri Csaba képviselő itt kell meghatározni ezeket a szankciókat? 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző igen, az SZMSZ-ben lehet meghatározni a személyes érintettség 
elmulasztásának jogkövetkezményét. 
 
Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy ki írja alá a jegyzőkönyvet? 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a jegyző és a polgármester írja alá. 
 
Győri Csaba képviselő elmondja, hogy ha már alá van írva és mégis azt mondja a testületi tag, hogy ő 
nem ezt mondta, akkor azt hogyan lehet módosítani. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy előzetesen lehet véleményezni a jegyzőkönyvet a testületi 
tagok részéről. Véneken ez már működik, akik kéri annak aláírás előtt megküldi. Illetve lehet az SZMSZ-
ben jegyzőkönyv hitelesítőket meghatározni. Általában az alpolgármestereket szokták.  
 
Kamocsai Sándor polgármester összefoglalja a módosító javaslatokat: 

 Napirendi pont előterjesztője lehet a külsős alpolgármester. 

  Ülésre meghívandók közül a civil szervezetek kikerülnek. A képviselő-testület nem határoz meg 
civil szervezetet, amelyet tanácskozási jog illeti meg a tevékenységi körében a képviselő-testület és 
bizottságai ülésén. 

 Napirend tárgyalási sorrend kiegészül e)egyéb döntést igénylő ügyek 

 15. § (4) és(5) bekezdés megfogalmazása módosulna:  
(4) Amennyiben egy javaslatot a Képviselő-testület elutasított, ügyrendi javaslatra, szünet 
elrendelése után a polgármester újból szavazásra bocsáthatja a javaslatot.  
(5) Ha a Képviselő-testület az (4) bekezdésben szabályozott eljárásában elutasító döntést hoz, 
akkor az eredeti javaslatot a legközelebbi ülésére ismételten napirendre kell tűzni, ha a döntésre 
törvényi kötelezettség teljesítése miatt van szükség. 

 Személyes érintettség bejelentési kötelezettség elmulasztásának a jogkövetkezménye a testület a 
döntését a mulasztásról való tudomásszerzést követő ülésen felülvizsgálja. 

 18. § (2) d) határozat címe kikerül 

 18. § (6) bekezdése is kikerül. 

 A rendelet tervezetet a jegyző készíti el. 

 Vagyon-nyilatkozat tételi kötelezettséget a hivatali SZMSZ-ben kell szabályozni. 
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 Átruházott hatáskörök közül rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, átmeneti segély kivételes 
méltányosságból, temetési segély kikerül 

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  
2/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete  

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
(A rendelet külön íven kerül kiadásra) 

 
 

5) Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása, 
telekadó rendelet felülvizsgálata 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

 
dr. Burányi Bernadett jegyző  a 13/2013. (XII.5.) önkormányzati rendeletben a képviselő-testület az 
adótárgyként a beépítetlen közművesített telket határozta meg. Ezzel a képviselő-testület törvényi fogalmat 
szűkített, amiből további mentesség vélelmezhető. A képviselő-testület célja az volt, hogy a beépítetlen 
közművesített telket akarta megadóztatni. Ezt figyelembe véve adótárgyat meghatározni nem kell, mivel 
azt a törvény definiálja. Mentességnél meg kell fordítani a testület által elérni szándékozott célt. Így 
menetes az adó megfizetése alól a nem közművesített telek, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke. A 
korábbi rendeletet pedig hatályon kívül kell helyezni. 
 
Áder László képviselő egyértelmű volt a felhívás, egyet ért a módosítással. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé:  
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB-04/366-
2/2014. iktatószámú törvényességi felhívását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. A törvényességi felhívás alapján 
a képviselő-testület a telekadóról szóló 13/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát rendeli el.  
A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a Kormányhivatalt a döntésről tájékoztassa.  
Határidő: 2014. március 20. 
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:  

30/2014.(III. 06.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

GYB-04/366-2/2014. iktatószámú törvényességi felhívását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. A 
törvényességi felhívás alapján a képviselő-testület a telekadóról szóló 13/2013. (XII.5.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálatát rendeli el. 
A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a Kormányhivatalt a döntésről tájékoztassa. 

Határidő: 2014. március 20. 
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 rendeletet 
alkotta:  

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete  

a telekadóról 
(A rendelet külön íven kerül kiadásra) 
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6) Egyéb döntést igénylő ügyek  
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
a) Csatlakozás a Szigetköz-Mosoni Sík LEADER Egyesülethez a 2014-2020 időszakban  
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy előzetesen már a szándéknyilatkozatot el kellett küldeni. 
Javasolja a csatlakozás testület általi megerősítését a következő időszakban várhatók pályázatokon való 
részvétel érdekében. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozási szándékkal részt kíván venni a 
Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési 
feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes 
elismerésében. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntésről a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület elnökét tájékoztassa. 
Határidő. Azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor Tamás 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:  

31/2014. (III. 06.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozási szándékkal részt 

kíván venni a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra 
vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint 

a HFS tervezési területének előzetes elismerésében. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy 

 döntésről a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület elnökét tájékoztassa. 
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 


