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Készült: Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 9-én (hétfőn) 17,00 órai 
kezdettel tartott ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak: 
Kamocsai Sándor polgármester 
Miklós Ferencné alpolgármester 
Christmann-né Horváth Klára, Hargitai Istvánné képviselők 
 
Igazoltan távol van: Takács Attiláné képviselő 
 
Jelen van továbbá:  
dr. Burányi Bernadett jegyző tanácskozási joggal 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó - jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott: Kónyiné Kozma Ildikó óvodavezető 
   
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert a képviselő-testület 5 tagja közül 4 fő jelen van, egy fő igazoltan van távol.  
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a napirendet a meghívóban foglaltak szerint. 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: 

 
9/2015.(II.09.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. február 9-ei képviselő-testületi ülés napirendi 
pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 

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

2.) Az önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetése 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

3.) Szociális rendelet felülvizsgálata 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

4.) Egyéb döntés igénylő ügyek 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

a) Polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése 
b) Mosoni-sík Leader Egyesület működtetéséhez hozzájárulás biztosítása 

c) Településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat módosításának 
előkészítésére tervezési szerződés megkötése 

d) Christmann Tamás kérelme visszavásárlási jog törlése iránt 
e) Óvoda nyári leállásának meghatározása 
f) Javaslattétel lomtalanítás szervezésére 

5.) Zárt ülésen szociális kérelmek elbírálása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
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1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a lejárt határidejű határozatokról az 
alábbiak szerint.  

139/2014. (XI.12.) határozat Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálatát 
a testület elfogadta. Államkincstárnak megküldtük, aki hiánypótlást írt ki. Ezt a hiánypótlást a 
január 7-ei hármas testületi ülésen ismételten tárgyalták a testületek és elfogadták. Az 
Államkincstárnak történő hiánypótlás teljesítése 2015. február 15-én jár le. 
141/2014. (XI.12.) határozat a belső ellenőrzési feladat ellátására 2015. évben a Megoldás Kft-t 
választotta a testület. Szerződéskötés a hivatalra megtörtént. 
142/2014. (XI.12.) határozat 2015-re kiválasztotta a testület a belső ellenőrzési témakört 
(Átfordító mérleg). Belső ellenőri terv elkészült. 
143/2014. (XI.12.) határozat Fogászati ügyeleti ellátásra szóló szerződést a képviselő-testület a 
ciklus időtartamára meghosszabbította. Szerződés aláírásra került. 
144/2014. (XI.12.) határozat Komjáti János és neje kérelmére az önkormányzat javára bejegyzett 
elidegenítési tilalom törléséhez hozzájárult a testület. A Járási Földhivatal felé az átvezetési 
kérelem megküldésre került. 
145/2014.(XI.12.) határozat Győri Tkt Megállapodásának módosítását elfogadta a testület, a 
kivonatot a munkaszervezetnek megküldtük. 
153/2014. (XI. 25.) határozat véleményadás a felvételi körzetek meghatározásához a következő 
tanévre. A testületi határozat Kormányhivatal felé továbbításra került. 
Kérdezi, hogy a képviselő-testület részéről van-e kérdés hozzászólás? 
 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti be a képviselő-testület elé elfogadás céljából: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 139/2014. (XI.12.), 141-145/2014. (XI.12.) számú, valamint 
153/2014. (XI.25.) számú határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri tájékoztatót 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: 

 
10/2015.(II.09.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 139/2014. (XI.12.), 141-145/2014. (XI.12.) számú, 
valamint 153/2014. (XI.25.) számú határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri tájékoztatót az 

előterjesztés szerint megismerte és elfogadja. 
Határidő: azonnal 

Felelős:Kamocsai Sándor polgármester 
 

 
2.) Az önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetése 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy mindenki megkapta az anyagot, elsődlegesen 
az óvoda költségvetési tervezetét kell megbeszélni és tárgyalni. Kamocsai Sándor elmondja, hogy 
várhatóan 2015/2016. évi tanévre a gyermeklétszám 50 fő is lehet. Jelenleg a mostani 
gyereklétszám 40 fő. 
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Kónyiné Kozma Ildikó óvodavezető jelenleg 40 fő az óvoda gyermeklétszáma, 5 fő fog 
iskolába menni, a beiratkozó gyermekek pedig 15 fő lenne, ebből helybeli 9 fő, Nagybajcsról 5 fő 
Vámosszabadiról további 1 fő jönne az óvodába. 
 
Kamocsai Sándor polgármester kérdezi, hogy a Nagybajcsi gyerekekből vannak már olyanok, 
akiknek testvérei ide járnak? 
 
Kónyiné Kozma Ildikó óvodavezető az 5 főből 4 gyermeknek már a testvére ide jár. 1 fő lenne 
az, aki új lenne. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az új jogszabály szerint 3 m2/fő kell 
biztosítani az óvodában gyermekenként. Ha hozzá nyúlnánk az óvodához, akkor már a jelenlegi 
előírásoknak kell megfelelni. Jelenleg ugyan 3 szoba áll a gyermekek számára, de ebből az egyik 
tornaszoba, kettő csoportszoba. Van pályázati lehetőség, azonban azt, amire kiírják, és elbírálják, 
addigra biztosan ősz lesz. Ekkor tudnánk elkezdeni a beruházást, és egy tornaszoba kerülne 
kiépítésre, összekötő folyosóval, és külön bejárattal. Ezt a termet másra is lehetne használni, pl. a 
családi rendezvényeket is itt lehetne megszervezni. Most arról kell dönteni a testületnek, hogy az 
50 fő gyermeket elfogadjuk, vagy nem, ebben az esetben a 3 csoporthoz már szükséges az 
óvodabővítés egy tornaszobával. 80 m2-es beruházás kb. 13-14 millió forintba kerül. Kérdezi, 
hogy esetlegesen padlófűtéssel számoljanak-e? 
 
Hargitai Istvánné képviselő elmondja, hogy az nem szerencsés, mivel az asztmás gyerekek 
jobban fognak tőle köhögni. 
 
Miklós Ferencné alpolgármester kérdezi, hogy várhatóan meddig lesz ilyen magas 
gyermeklétszám? 
 
Kónyiné Kozma Ildikó óvodavezető elmondja, hogy 3 évet látnak előre a védőnői 
adatszolgáltatás alapján, elmondja, hogy az 50 fő 3 évre előre megállapítható. 
 
Kamocsai Sándor polgármester kérdezi, hogy pályázatot megpróbálják-e? 
 
Miklós Ferencné alpolgármester a pályázatot mindenképpen meg kell próbálni. 
 
Hargitai Istvánné képviselő mi lesz, ha nem tudnak pályázni, vagy nem nyernek a pályázaton? 
 
Kamocsai Sándor polgármester akkor a rakodással lehet csak megoldani a 3 csoport 
működését. 
 
Hargitai Istvánné képviselő hányszor van testnevelés a gyerekeknek? 
 
Kónyiné Kozma Ildikó óvodavezető heti 1 alkalommal, de a mindennapos testnevelés során 
mindegyik csoport napi 20-20- percet tartózkodik ott. 
 
Kamocsai Sándor polgármester a betervezett bér csak terv, mivel nem tudjuk, hogy kiket 
foglakoztatunk majd. 
 
Hargitai Istvánné képviselő, ha nem veszik fel a nagybajcsi gyerekeket, akkor is bontani kell a 
csoportot? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy igen. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy SNI gyermekek oktatására is szükség van. 
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Kónyiné Kozma Ildikó óvodavezető elmondja, hogy ez kötelező, de jelenleg még nem tartottak 
foglakozást, mivel a költségvetés elfogadására várnak. 
 
Kamocsai Sándor polgármester a csoportszoba berendezésére, 1 millió forint került 
betervezésre. Esetlegesen ebből lehet egy kicsit elvenni. 
A kisebb beszerzések akkor is szükségesek, ha a csoportbővítésre nem kerülne sor. Ilyen többek 
között a fektetők, tányérok, plédek beszerzése. A karbantartási költségek pedig szükségesek.  Az 
étkeztetési bevételen túl állami normatíva, és Vének önkormányzatnak a 100 ezer forintos 
támogatása a bevétele az óvodának. A kisbajcsi önkormányzat támogatása 8 millió forint lenne. 
Kamocsai Sándor kérdezi, hogy az előterjesztett anyaggal mennyire értenek egyet? 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisbajcsi Nefelejcs Napközi- Otthonos Óvoda 
2015. évi költségvetést az előterjesztés szerint elfogadja az alábbi módosításokkal: 

 az óvoda tornaszobával való bővítése érdekében a pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel 
kell kísérni, és megfelelő kiírás esetén a pályázat benyújtásáról gondoskodni szükséges,  

 csoportszoba berendezése 500 ezer Ft-tal szerepeljen az intézmény költségvetésében, ennek 
megfelelően csökken az Áfa kiadás is. 

Határidő: Költségvetés elfogadása-azonnal 
Pályázat figyelése és benyújtása- folyamatos, pályázati kiírástól függő 
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: 

 
11/2015.(II.09.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisbajcsi Nefelejcs Napközi- 
Otthonos Óvoda 2015. évi költségvetést az előterjesztés szerint elfogadja az alábbi 

módosításokkal: 

 az óvoda tornaszobával való bővítése érdekében a pályázati lehetőségeket 
folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és megfelelő kiírás esetén a pályázat 

benyújtásáról gondoskodni szükséges, 

 csoportszoba berendezése 500 ezer Ft-tal szerepeljen az intézmény költségvetésében, 
ennek megfelelően csökken az Áfa kiadás is. 

Határidő: Költségvetés elfogadása-azonnal 
Pályázat figyelése és benyújtása- folyamatos, pályázati kiírástól függő 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kónyiné Kozma Ildikó óvodavezető a képviselő-testület üléséről eltávozott. 
 
Kamocsai Sándor polgármester kéri, hogy térjenek át az önkormányzat költségvetésére. 
 
Miklós Ferencné alpolgármester hogy mennyire befolyásolja az önkormányzat 
adóerőképességét, a decemberi HIPA emelése? 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a támogatáscsökkentés alkalmazása már nem az 
első alkalom. Kimutathatóan nem lehet megállapítani, hogy emiatt vonnának el az 
önkormányzattól. Inkább arra ösztönzik az önkormányzatokat, hogy minél több saját bevételre 
tegyenek szert. Majd kéréssel fordul a testületek felé az önkormányzati jegyzőkönyvek és 
rendeletek bekötésével kapcsolatosan, mivel 2011-óta nem történt meg a bekötés és egyszerűbbé 
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teszi a munkát, ha évente be vannak kötetve. Kéri, hogy a testület kb. 100 ezer forinttal járuljon 
hozzá. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a közös hivatalnál dolgozóknak sok szabadság 
bent maradt. Ismerteti a dolgozók szabadságait. Ezek közül legtöbb Tolnay Béláné gazdálkodási 
előadónak van. Egyik határidő a másikat éri, a tavalyi évben még csak ő dolgozott a gazdálkodási 
területen, a szabadságát nem tudta kivenni. A gazdálkodási terület amúgy is nagyon leterhelt. Kéri, 
hogy Tolnayné részére munkája elismeréseképpen jutalom kerüljön megállapításra. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tolnay Béláné gazdálkodási előadó munkájának 
elismeréseképpen az érintett egy havi bérének megfelelő összeget rendel el kifizetni jutalomként. 
A képviselő-testület kéri, hogy a döntés a költségvetési rendeltben szerepeljen. 
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: 

 
12/2015.(II.09.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tolnay Béláné gazdálkodási előadó 
munkájának elismeréseképpen az érintett egy havi bérének megfelelő összeget rendel el 

kifizetni jutalomként. 
A képviselő-testület kéri, hogy a döntés a költségvetési rendeltben szerepeljen. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester javasolja, hogy tételesen menjenek végig a költségvetésen. 
Murvás út kiépítését ipari területnél, Arany J. úti járda építését kéri bennhagyni.  A napelemes 
pályázat önerejét illetve a szennyvíz csőtisztítást a polgármesterek elfogadták, a KLIK-kel 
megpróbál tárgyalni, hogy a szennyvízcső karbantartása az ő feladatuk.  
Lakóingatlan bérbeadásánál javasolja a posta bérleti díját megemelni 15 ezerről 16.700 Ft-ra 
megemelni január elsejétől, valamint a fűtési költséget 6 ezerről 7 ezer Ft-ra, mivel ez fix díj a 
posta esetében. Más bérleti díjon nem javasol változtatni. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
13/2015.(II.09.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisbajcsi Posta épület (Kisbajcs 
110 hrsz) bérleti díját 2015. január 1. napjától 16.700 Ft-ban/hó határozza meg, valamint a 

fűtési költséget 7.000 Ft/hó állapítja meg. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az emelésről a Magyar Posta Zrt. 
képviselőjét értesítse, valamint a bérleti szerződést a módosított bérleti díjjal aláírja. 

Határidő. Azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester IKSZT-hoz javasolja játékok beszerzését (csocsóasztal, darts), 
így talán az idősebb gyermekeket is be lehet csalogatni. Riasztó felszerelése már tavaly is bent 
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volt, az idén már meg kellene valósítani. Falunapi költségek 300 ezer forint, ez elég szokott lenni. 
2015. május 30-án tervezi a falunapot megtartani. Tájékoztatja a testületet, hogy a kulturális 
közfoglalkoztatásra az önkormányzat a nyilatkozatát beadta 1 főre. Mindez az IKSZT nyitva 
tartásának biztosításához szükséges. Telekvásárlásnál a szerződéskötés áll, mert Vámosszabadi az 
Áfa kérdésről még nem tud nyilatkozni. Kisbajcsi játszótérre felnőtt testépítő beszerzését tervezi. 
Posta és irattár felújítására beadták a vis maioros pályázatot, ahol már a hiánypótlást is 
teljesítették. 
 
Hargitai Istvánné képviselő kérdezi, hogy miért került ilyen nagy összeg betervezésre a 
rendőrlakásnál? 
 
Kamocsai Sándor polgármester most van tervezetben a 100 %-os pályázati lehetőség, egyedül a 
tető cserét nem támogatja. Négy önkormányzatnak kell majd az önerőt biztosítani. 
Győr-szolos hitel az utolsó év a törlesztésből. Ipari terület megosztása is szükséges, mivel így 
több telket tudnának kialakítani, de ehhez gyorsított eljárásban rendezési tervmódosítás kell. A 
rendezési terv átfogó felülvizsgálata 2016. évben kötelező lesz, de már szerinte ebben az évben el 
kell kezdeni, mivel az új építési telkek kialakításával kapcsolatosan fel kell venni a kapcsolatot a 
tulajdonosokkal.  
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy akkor ez inkább telekkialakítás, mivel nem kell a 
rendezési tervet ezért módosítani, mivel a telekkialakítás azon a területen most is benn van a 
rendezési tervben.  
 
Kamocsai Sándor polgármester fejlesztési hitel majd akkor kerül beállításra, ha majd ismert lesz 

a bevétel és kiadás különbözete. Háziorvos melléképület építést mégis javasolja kivenni, illetve 

annak áfa vonzatát is. A kémény átrakása marad. 

 

dr. Burányi Bernadett jegyző a jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátása (fht, resz) 

átkerülnek a járási hivatalhoz március elsejétől.  

 

Hargitai Istvánné képviselő mi ez a beiskolázási támogatás, ez a régi füzetcsomag támogatása 

lenne? 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy ezt a jó tanulóknak szántuk. Esetlegesen ki 

lehetne venni.  

 

dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja , hogy ez jövedelemtő függő támogatási forma, melyet 

az önkormányzat kérelemre adott. Ha kiveszik, akkor a szociális rendeletben sem kellene vele 

számolni.  

 

Kamocsai Sándor polgármester kéri kivenni a költségvetésből a beiskolázási támogatást. 

Közfoglalkoztatás keretében jelenleg 3 fővel számoltak, a betervezett összeg egy átlag, illetve a 

visszaigényelt támogatás is. A Baráti Körön keresztül pályáztak gépek beszerzésre. 

Könyvtári szolgáltatások tv előfizetés, illetve a karbantartást is húzzák le. Az iskola rendezze el a 

bekötést. Gondolkodik rajta, hogy az ott lévő könyvekből az IKSZT-be át lehetne hozni. 

 

Hargitai Istvánné képviselő mi lesz a tavaszi kórustalálkozó költségeivel? 

 



 8 

Christmanné Horváth Klára képviselő a bekerülési költséget, ami várhatóan 20-30 ezer forint 

fog kerülni, felvállalja. Ezzel már nem szeretné, hogy megterheljék az önkormányzat pénzügyi 

tervezetét. 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy esetlegesen a Baráti kör is támogathatná ezt a 

találkozót. Ezen felül kérdezi a testülete tagjait, hogy ebben az évben is be kellene tervezni egy 

testületi kirándulást is.  

 

Miklós Ferencé alpolgármester támogatja a kirándulást. 

A halott átadás költségét a temetkezési vállaltoknak át kellene adniuk az önkormányzatnak, mivel 

szednek rá díjat.. Nagy keresztet valamivel le kellene szigetelni, és meg kellene megbízni 

szakembert. 

 

Kamocsai Sándor polgármester legyen, vagy ne legyen urnafal, van már rá érdeklődés, igény. 

Az összesítést, ha megnézzük, akkor nagyon nagy a mínusz, ezt le kell csökkenteni. 

 

Christmann-né Horváth Klára képviselő ott ahol pályázati lehetőségek vannak, akkor ott csak 

az önerőt kellene betervezni.  

 

Kamocsai Sándor polgármester összefoglalja a költségvetéssel kapcsolatos csökkentő 

javaslatokat: 

 zöldterület, hajtó és kenőanyag 200 ezer forint legyen 400 ezer helyett, 

  új építési telekkilakatás 1 millió helyett 500 ezer forint, 

  Bajcs Se támogatása 400 ezer 500 ezer helyett,  

 felnőtt testépítőt ki kell venni a játszótérbővítésből (381 ezer forint), 

  óvoda bővítésnél 3.900 ezer önrész, 

  orvosi rendelőnél melléképület kivétele teljes összegben (2.467 ezer Ft+áfa), 

  rendőrlakás felújítása 2 millióval kerüljön betervezésre. A többi fejlesztési hitelként kerül 

betervezésre. 
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3.) Szociális rendelet felülvizsgálata 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

 

dr. Burányi Bernadett jegyző március 1-től az aktív korúak ellátása kikerül a jegyző 
hatásköréből, átkerül a járási hivatalhoz. A méltányossági közgyógyellátás és ápolási díj és 
lakásfenntartási támogatás megszűnik. Ezeket az önkormányzat a települési támogatás alatt más 
néven nyújthatja. Kötelező azonban a rendkívüli települési támogatás nyújtása, melynek feltételeit 
az önkormányzat állapítja meg. A tervezetben a 18. életévét betöltött tartósan beteg részére 
nyújtott települési támogatás, valamint a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési 
támogatás szerepel. Át kell gondolni, hogy a lakhatási kiadások viseléséhez nyújtott támogatás 
kívánja-e biztosítani az önkormányzat. Gazdasági szempontból is szükséges megvizsgálni a 
helyzetet. 2015-ben 1.190 ezer Ft állami támogatást kap az önkormányzat szociális célra. 2014-
ben év végén 7 fő volt lakástámogatásra jogosult, ez összesen 297 ezer Ft kiadást jelentett. 1 fő 
volt jogosult méltányossági közgyógyellátásra, ami 148 ezer Ft-ba került (önkormányzatra jutó 
kiadás 42 ezer Ft). Méltányossági ápolási díjra szintén egy fő volt jogosult, melyet teljes egészében 
az önkormányzat biztosított (283 ezer Ft). Éves szinten mindhárom ellátási forma biztosítása 
esetén összesen 728 ezer Ft kiadásra lehet számítani. Március 1-ig kifizetésre került 70 ezer Ft a 
jelenleg hatályban lévő szabályok alapján. Át kell gondolni milyen ellátási formákat kíván az 
önkormányzat biztosítani. Egyedül a rendkívüli települési támogatás biztosítása kötelező. 
Indokolt bizonyos mozgásteret hagyni az önkormányzatnak, hogy a beérkező kérelmeket 
jogosultság esetén tudja teljesíteni.  
 
Miklós Ferencné alpolgármester a lakástámogatást az állam adná? 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző már ezt a fajta támogatást az állam nem adja, ezt helyben kell 
megoldani az önkormányzatnak. Ha az önkormányzatnak van rá lehetősége, illetve ha úgy 
gondolja, akkor azt bele lehet emelni a helyi rendeletbe. A rendeletet a testületnek 2015. február 
28. napjáig el kell fogadni.  
 
Christmann-né Horváth Klára képviselő elmondja, hogy az 1 millió forintos összeg nem sok 
pénz, ha a méltányossági közgyógyot illetve a méltányossági ápolási díjat bent hagyjuk, akkor már 
nem marad olyan sok pénz. A lakásfenntartási támogatás, ha benne marad, akkor már egyéb 
segélyre már nem jut pénz. 
 
dr Burányi Bernadett jegyző kérdezi a testületet, hogy a lakhatási kiadásokhoz nyújtott 
támogatást tartalmazza-e a rendelet? Ha nem akkor szerinte az előterjesztett anyag elfogadható.  
 
Christmann-né Horváth Klára képviselő a lakásfenntartási támogatást ki lehet venni, mivel 
valóban hivatkozhatunk arra, hogy azt az állam finanszírozta eddig. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy nagyobb kiadás, krízis helyzet, betegség esetén 
rendkívüli támogatást mindenképpen kell adni. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző a korábbi méltányos közgyógy, illetve ápolási díj is kivételre 
kerüljön? Mindezekre saját hatáskörben kell megállapítani a feltételeket, és azt az összeget, amit 
majd fizetne az önkormányzat.  
 
Hargitai Istvánné képviselő szerinte egy bizonyos keretet kell megállapítani, illetve az öregségi 
nyugdíjminimumhoz is köthetjük az adandó összeget. Több szűrési feltétel is beállítható. A 
lakástámogatással ne számoljanak, a másik két támogatási forma esetében pedig sok a szűrő. A 
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méltányossági részt a közgyógy igazolványnál pedig ki kell venni. A települési támogatás összege 
összesen a nyugdíjminimum 30 %-a, de ennél lehet kevesebb is. 
 
Christmann-né Horváth Klára képviselő szerint maradjon benne a gyógyszerkiadásokhoz, 
illetve ápoláshoz nyújtott települési támogatás.  
  
Miklós Ferencé alpolgármester is támogatja, hogy a gyógyszerkiadásokhoz, illetve ápoláshoz 
nyújtott települési támogatás maradjon benne, mivel nagyon jó szűrők vannak a rendszerben. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a szociális rendeletet majd a gyakorlat fogja 
alakítani. Az előterjesztés elkészítését követően ő is javasol néhány módosítást átvezetni, amelyek 
pontosítják a tervezet szabályait: 

 az ellátásokat csak 1 évre kellene megállapítani, 

 házipénztárból a kifizetés minden hónap 10. napjáig történik meg, 

  a szociális törvény szabályai a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátások 
megtérítésével kapcsolatosban alkalmazandók legyenek, 

 a rendkívüli települési támogatás esetében a képviselő-testület esetenként dönt az 
elszámolásról és annak módjáról. 

 6.§ támogatás megszüntetésének eseteit a szociális törvény 42.§ (2) bekezdése szerint 
tartalmazza a rendelet.  

Települési támogatás nyújtása kötelező az önkormányzatnak, ez a szabályzás követte az előző 
rendeletet. Csak az összeghatárok nem kerültek megállapításra. Eseti jelleggel nyújtott települési 
támogatás min. 10 ezer max .60 ezer forint volt, de most adott a maximum 28.500,- Ft, minimum 
összege pedig 5000,- Ft. A kamatmentes kölcsön okafogyottá vált, a maximum összeg 
megállapítása miatt. 
 
Miklós Ferencné alpolgármester, ha valakinek leég a háza, mindenképpen be kell tervezni a 
szociális kölcsönt.  
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a szociális kölcsön azért nem kell, hogy benne 
maradjon, mivel a legmagasabban adható mérték 28.500,- Ft. 
 
Hargitai Istvánné képviselő ez az összeg nem oldja meg a problémáját, akinek ilyen jellegű 
problémája van akkor, kap segélyt. 
 
Miklós Ferencné alpolgármester támogatja, hogy kivételre kerüljön a kamatmentes kölcsön. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző temetési költségre igényelt támogatás jövedelemhez kötött volt, 
összege 30 ezer Ft volt, most javaslat a nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összege. 
 
Kamocsai Sándor polgármester összefoglalja a módosító javaslatokat az alábbiak szerint: 

 az ellátásokat csak 1 évre kellene megállapítani, 

 házipénztárból a kifizetés minden hónap 10. napjáig történik meg, 

  a szociális törvény szabályai a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátások 
megtérítésével kapcsolatosban alkalmazandók legyenek, 

 a rendkívüli települési támogatás esetében a képviselő-testület esetenként dönt az 
elszámolásról és annak módjáról. 

 6.§ támogatás megszüntetésének eseteit a szociális törvény 42.§ (2) bekezdése szerint 
tartalmazza a rendelet. 

 6.§ (3) bekezdés havi összeg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 83%-a. 

 Kivételes méltányosságot gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatásnál ki kell 
venni. 
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 7.§ (5) bekezdés települési támogatás havi összege az orvosi igazolásban igazolt, 
gyógyszertár által beágyazott gyógyszerköltség összege, azonban nem haladhatja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-át.  

 7.§ (6) bekezdés a gyógyszerköltség meghatározásánál egyhavi mennyiségre számolva a 
legalacsonyabb költségű háziorvos által rendelhető készítményeket lehet figyelembe venni. 

 Az eseti jelleggel nyújtott rendkívüli települési támogatás összege legalább 5.000-Ft, 
legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege lehet. /8.§ (2)/ 

 Meghatározott időszakra, havi rendszerességgel megállapított rendkívüli települési 
támogatás legfeljebb 12 hónapra adható, melynek összege legalább 1.000,- forint/hó, 
legfeljebb 10.000- forint/hó lehet./ 8.§(3)/ 

 Kamatmentes kölcsön formájában nyújtott települési támogatás és a beiskolázási 
támogatás ne szerepeljen a rendeletben. 

 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 

Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen, 1 nem szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete 

A települési támogatás és egyéb szociális ellátás helyi szabályairól 
(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

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

a) Polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése 
 

dr. Burányi Bernadett jegyző az előterjesztést a képviselők kézhez kapták. Kérdezi van-e 
kérdés ezzel kapcsolatban. A polgármesternek tavalyi évről nincs áthozott szabadsága.  
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a 2015. évi 39 nap szabadságát az alábbiak 
szerint szeretné kivenni: 
április 7. től -10.-ig     10 nap, 
június 15.-től július 3-ig    10 nap 
augusztus 17.-től-28-ig    9 nap 
szeptember 28.-tól -  október 9-ig  10 nap 
december 21-től - 24-ig    4 nap 
december 30-tól -31-ig    2 nap  
Összesen 39 nap. 

 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kamocsai Sándor polgármester 2015. évre vonatkozó 
szabadságának ütemezését a polgármester által történt szóbeli előterjesztés alapján az alábbiak szerint fogadja el: 
 2015. március 2. április 7. től -10.-ig     10 nap, 
2015. március 2. június 15.-től július 3-ig     10 nap 
 2015. augusztus 17.-től-28-ig     9 nap 
2015. szeptember 28.-tól -  október 9-ig    10 nap 
2015. december 21-től - 24-ig      4 nap 
2015. december 30-tól -31-ig      2 nap  
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Összesen 39 nap. 
Határidő. 2015. február 28. 
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: 

 
14/2015.(II.09.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kamocsai Sándor polgármester 2015. évre 
vonatkozó szabadságának ütemezését a polgármester által történt szóbeli előterjesztés alapján az 

alábbiak szerint fogadja el: 
2015. március 2. április 7. től -10.-ig     10 nap, 
2015. március 2. június 15.-től július 3-ig    10 nap 
2015. augusztus 17.-től-28-ig     9 nap 
2015. szeptember 28.-tól - október 9-ig   10 nap 
2015. december 21-től - 24-ig      4 nap 
2015. december 30-tól -31-ig      2 nap 

     Összesen 39 nap. 
Határidő. 2015. február 28. 

Felelős: dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
 

b) Mosoni-sík Leader Egyesület működtetéséhez hozzájárulás biztosítása 
 

dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy polgármesteri fórumot hívtak össze a témában. A 
munkaszervezet működése 2015. év félévig biztosított, nem tudják mikor indul az új 
finanszírozási időszak. A költségeket csökkentették, de így is 1,6 millió forintot kell előteremteni 
havonta. A polgármesterek együttesen vállalták, hogy 50 Ft/ lakos hozzájárulás megfizetését a 
költségvetésben vállalják. Továbbá a 2008-10 években nyújtott kamatmentes kölcsön összegét 
nem kérik vissza. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

- a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület munkaszervezetét 2015. július 1-jét követően is 
fenntartja, annak 2015. második féléves működtetéséhez – az egyesületi tagdíjon felül -  50,- Ft/lakos összeggel 
hozzájárul. 

- a 2008-2010 években az egyesület számára nyújtott kamatmentes kölcsön összegét a továbbiakban is a 
szervezet rendelkezésére bocsátja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER 
Egyesület elnökét jelen határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonat megküldésével tájékoztassa, 2015. évi 
lakosságarányos hozzájárulás önkormányzati költségvetésbe történő betervezéséről és átutalásáról gondoskodjék. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
Határidő: a döntés közlésének vonatkozásában a döntést követő 15. nap, a támogatás költségvetésének 
betervezése vonatkozásában: az éves költségvetés elfogadásának napja, a hozzájárulás átutalásának 
vonatkozásában: 2015. július 1. 
 
 
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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14/2015.(II.09.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

- a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület munkaszervezetét 2015. július 1-jét 
követően is fenntartja, annak 2015. második féléves működtetéséhez – az egyesületi tagdíjon felül 

-  50,- Ft/lakos összeggel hozzájárul. 

- a 2008-2010 években az egyesület számára nyújtott kamatmentes kölcsön összegét a 
továbbiakban is a szervezet rendelkezésére bocsátja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a Szigetköz – Mosoni-sík 
LEADER Egyesület elnökét jelen határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonat megküldésével 

tájékoztassa, 2015. évi lakosságarányos hozzájárulás önkormányzati költségvetésbe történő 
betervezéséről és átutalásáról gondoskodjék. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
Határidő: a döntés közlésének vonatkozásában a döntést követő 15. nap, a támogatás 

költségvetésének betervezése vonatkozásában: az éves költségvetés elfogadásának napja, a 
hozzájárulás átutalásának vonatkozásában: 2015. július 1. 

 
 

c) Településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat módosításának előkészítésére tervezési szerződés 
megkötése 
 

Kamocsai Sándor polgármester az előterjesztést a képviselők megkapták, kéri, hogy tegyék fel 
kérdéseiket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elfogadás céljából a képviselő-testület elé: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Talent Plan Kft által megküldött a Kisbajcs község közigazgatási 
területén vonatkozóan a településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat módosításának elkészítése 
egyszerűsített eljárás keretében tárgyú tervezési szerződést megismerte és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a szerződés aláírására. 
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: 

 
15/2015.(II.09.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Talent Plan Kft által megküldött a Kisbajcs község 
közigazgatási területén vonatkozóan a településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat 
módosításának elkészítése egyszerűsített eljárás keretében tárgyú tervezési szerződést megismerte és az 

előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a szerződés aláírására. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

d) Christmann Tamás kérelme visszavásárlási jog törlése iránt 
 

dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy az ingatlant 2007. évben három éves beépítési 
kötelezettséggel értékesítette. A tulajdonos kéri az ennek érdekében bejegyzett visszavásárlási jog törlését 
az ingatlan-nyilvántartásból. 
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Christmann-né Horváth Klára képviselő bejelenti személyes érintettségét és, hogy a szavazásban nem 
kíván részt venni.  
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 
határozatot hozta: 

16/2015.(II.09.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. február 9-ei nyilvános képviselő-

testületi ülés 4/d. napirendi pontjánál Christmann-né Horváth Klára képviselő személyes 
érintettségére vonatkozó bejelentését tudomásul vette, nevezettet a döntéshozatalból nem zárta 
ki, azonban Christmann-né Horváth Klára képviselő jelen napirendi pontnál a döntéshozatalban 

nem vett részt.  
Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt. 

 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elfogadás céljából a képviselő-testület elé: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Kisbajcs 336/13 hrsz-ú ingatlanról (9062, 
Kisbajcs, Háromág u. 5.) az önkormányzat javára bejegyzett visszavásárlási jog törlésre kerüljön.  
Határidő: Azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
17/2015.(II.09.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Kisbajcs 336/13 hrsz-ú 
ingatlanról (9062, Kisbajcs, Háromág u. 5.) az önkormányzat javára bejegyzett visszavásárlási jog törlésre 

kerüljön. 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

e) Óvoda nyári leállásának meghatározása 
 
Kamocsai Sándor polgármester megkérdezi, hogy a kérelemmel kapcsolatban van-e kérdés? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elfogadás céljából a képviselő-testület elé: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodavezető kérelme alapján engedélyezi a Kisbajcsi Nefelejcs 
Napközi-otthonos Óvoda nyári leállását az alábbiak szerint: 
2015. július 06-tól- 2015. július 31. napjáig 
Utolsó munkanap: 2015. július 03. (péntek) 
Első munkanap: 2015. augusztus 03. (hétfő) 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

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

 
18/2015.(II.09.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodavezető kérelme alapján engedélyezi a 
Kisbajcsi Nefelejcs Napközi-otthonos Óvoda nyári leállását az alábbiak szerint: 

2015. július 06-tól- 2015. július 31. napjáig 
Utolsó munkanap: 2015. július 03. (péntek) 
Első munkanap: 2015. augusztus 03. (hétfő) 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
f) Javaslattétel lomtalanítás megszervezésére 

 
Kamocsai Sándor polgármester az előterjesztést kézhez kapták. Javasolja a határozat 
meghozatalát, de továbbra is szeptember hónapban, szombaton kerüljön megrendezésre, mivel ez 
az időpint már bevált. Kérdezi van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elfogadás céljából a képviselő-
testület elé: 
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (Győr, Orgona 
u. 10.) szolgáltatót kéri, hogy 2015. évtől kezdve minden évben településenként biztosítsák a közszolgáltatási 
szerződés keretében a konténeres lomtalanítást külön szállítási díj megfizetése nélkül. Kisbajcs esetében kérik, 
hogy a lomtalanítás időpontja szeptember hónapban szombati napon kerüljön megrendezésre. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szolgáltatás igényléséről a Kft. ügyvezetőjének értesítéséről 
gondoskodjon.  
Határidő: 2015. február 28. 
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: 

 
19/2015.(II.09.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. (Győr, Orgona u. 10.) szolgáltatót kéri, hogy 2015. évtől kezdve minden évben 

településenként biztosítsák a közszolgáltatási szerződés keretében a konténeres lomtalanítást 
külön szállítási díj megfizetése nélkül. Kisbajcs esetében kérik, hogy a lomtalanítás időpontja 

szeptember hónapban szombati napon kerüljön megrendezésre. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szolgáltatás igényléséről a Kft. 

ügyvezetőjének értesítéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2015. február 28. 

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 


