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Készült: Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-én (kedden) 17,00 
órai kezdettel tartott közmeghallgatásán. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak: Kamocsai Sándor polgármester 

Christmann-né Horváth Klára alpolgármester 
Áder László, Tolnai Ferencné képviselők 
Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 
 

Igazoltan távol van: Győri Csaba képviselő 
 
Jelen van továbbá: tanácskozási joggal: dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
Meghívottak: Nincs meghívott. 
 
Érdeklődő: 12 fő kisbajcsi lakos a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja 
közül 4 fő jelen van, 1 fő igazoltan van távol.  
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a közmeghallgatáson az alábbiakról ad tájékoztatást:  

1) Beszámoló az önkormányzat 2013. évi tevékenységéről 
2) 2014. évi költségvetési koncepció ismertetése 

Ezt követően, illetve az egyes tájékoztatóknál is a jelenlevőknek lehetőségük lesz kérdést, hozzászólást 
intézni a képviselő-testülethez. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a közmeghallgatás napirendi pontjait. 

 
 
1.) Beszámoló az önkormányzat 2013. évi tevékenységéről 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy 5.000 főnél kisebb település esetén a tartozást elengedte 

az állam, Kisbajcs esetében ez 19 millió forint, de hangsúlyozza, hogy ezek a hitelek be voltak tervezve a 

költségvetésbe. 2013-tól az önkormányzatiságot átalakították, kormányhivatal, kormányablakok, járás jött 

létre, a kisbajcsi hivatalban a létszám csökkent, a feladatok nem. Önkormányzat részére nagy munka az 

adatszolgáltatás. Hét dolgozó helyett, négy dolgozó van, szoros határidőkkel. 

2013-ban elvégzett feladatokról elmondja, hogy az iskolát átadták az államnak. Vámosszabadi kijelentette, 
hogy nem vállalja a fenntartást, így a három önkormányzat nem tudta volna megoldani. Az önkormányzati 
feladat maradt az étkeztetés, győri gyerekek utazatása. Felmerülhet a kérdés, hogy miért kell győri gyerek? 
Elkezdtek egy propagandát, a kisbajcsi iskola népszerűsítését, hamarosan 16 győri tanuló lett. Az 
utaztatásra jutott a normatívából is. Januártól más támogatási rendszer van. Kérvényezték, hogy a felvételi 
körzetek közé vegyék be Bácsát, de ezt nem támogatták. Vállalkozóval oldották meg idáig az utaztatást. 1,6 
millióba került idáig. Ehhez jön még hozzá, hogy Vámosszabadi csak júliusig vállalta a költségeket. Úgy 
érzi, nem lenne tisztességes dolog, nem vállalni a győri gyerekek utaztatását. A Kisalföld Volánnal sikerült 
kedvezőbb feltételekkel megállapodni, jelenleg 900 ezer forintot fizetnek érte. Az étkeztetést annak a 
településeknek kell ellátni, ahol az iskola van. Ha társulásban van, akkor hozzájárulhat a többi 
önkormányzat a költségekhez, de ez nem kötelező. Vének, Nagybajcs esetében nincs gond, fizetik a 
hozzájárulást, ugyanez nem mondható el Vámosszabadiról. Az élelmezésvezető az önkormányzatok 
alkalmazottja, így a bérköltséget az önkormányzatnak kell biztosítani. Idáig ezt a feladatot az iskolatitkár 
látta el, nem volt rá külön alkalmazott. A kapcsolat az iskolával megmaradt. Fáj a szíve, sok felújítást 
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végeztek el, teljesen akadálymentessé tették az iskolát. Fél tőle, hogy évek múlva majd egy leélt iskolát 
fognak visszakapni. Emellett szakmailag is elismert iskola a megyében a VMÁAMI. 
Közös Önkormányzati Hivatallal kapcsolatban elmondja, hogy a 2.000 fő alatti települések nem tarthatnak 
fenn önálló hivatalt. Vámosszabadival tárgyaltak még, de gesztor akart lenni, mivel ők a legnagyobbak.  
Elmondhatjuk, hogy Kisbajcson gyakorlat van a közös dolgok intézésében, a tanácsi rendszerben is itt volt 
a székhely. Az államtól a négy településes közös önkormányzati hivatal finanszírozására annyit kaptak 
volna, hogy a vámosi hivatal maradhatott volna a 4 fős, a kisbajcsi és nagybajcsi hivatal 2,5-2,5 fő 
ügyintéző és jegyző, aljegyző. De Vámosszabadi Győrzámolyhoz csatlakozott.  A csatlakozás folyamatosan 
felvetődik, de Vámosszabadi nem akar változtatni rajta. 2013. márciusától megalakult a KÖH, azóta 
működik. Folyamatosan mennek a változások, igyekeznek a szabályzatokat, előírásokat betartani. 
Mondhatja, hogy belerázódtak. Viszont a csökkentett létszám miatt a szabadságkiadás nehézkes.  
Az önkormányzat költségvetésével kapcsolatban elmondja, hogy 111 millió forinttal fogadta el a képviselő-
testület. Törekedtek arra, hogy az intézmények működtetése, közvilágítás, közterületek rendbe legyenek.  
Az új szabályozás szerint hitelt nagyon minimálisan lehet felvenni. Amikor ezt behozták, félbe voltak 
beruházással. Létrehozták az IKSZT, amely egy főállású alkalmazottal működik. Reméli, hogy nagyobb 
kihasználtsága lesz. 
Az útfelújításokkal kapcsolatban elmondja, hogy a Kismező Utca, Új utca megépítése megtörtént. Ez 8,5 
millió forintba került. Ez az összeg nem szerepelt a költségvetésben. Az út jó minőségű, több évet meg fog 
élni, mint a Makadám út. Három 3 év garancia van rá. Kérték, hogy a telektulajdonosok támogassák az 
útépítést. A Kismező utcában 68.200 forintot, az Új utcában 55.000 forintot kellett a lakosságnak fizetni 
telkenként. A befizetések, a részletek időarányosan folynak be. Hat vagy nyolc tulajdonos van, akivel nem 
tudtak szerződést kötni. Ha útépítési közösséget alakítanak, akkor lehetne behajtás iránt intézkedni. Kérte, 
hogy két ember a lakók közül vegyen részt az ellenőrzésben. Őket is megkérte, hogy beszéljenek ezekkel 
az emberekkel, próbálják meg a fizetésre ösztönözni őket. A befizetésekre számítottak. Amikor e témában 
gyűlés volt, azt mondták, hogy legyen útépítés, amikor megtudta, hogy kivel köt az önkormányzat 
szerződést, akkor ő nem fizet. Májusban lezajlott a beruházás. Készülődtek a falunapra, de sajnos jött az 
árvíz. Köszöni mindenkinek, aki segített a védekezésben. Bízik benne, hogy levonták a következtetéseket 
az illetékesek. Örül neki, hogy a lakosság bízott bennünk. Akkor ő is megijedt, amikor rendőri felvezetéssel 
jöttek a buszok. De erről nem tájékoztatták őket. A kisbajcsiak nem hittek a mendemondáknak, tették a 
dolgukat, jó volt látni, az összefogást. Vis maior igényt adtak le, 12 millióra pályáztak, amiben csak 
önkormányzati út és épület lehet. 5,6 forintot kaptak támogatásként. A szolgálati lakást, közösségi házat 
kimeszeltették. 1 hónap után a lakók vissza tudtak költözni a szolgálati lakásba. A ravatalozót, új utcát 
fogják még rendbe tenni. Homlokzat és nyílászáról vannak még hátra. Tíz százalékos önerőt kell 
biztosítani a pályázatban, illetve meg kell előlegezni a támogatást. Hála a szigorú gazdálkodásnak át tudták 
vészelni a kemény hónapokat. Úgy érzi a közterületek rendbe voltak, amihez közmunkásokat alkalmaztak. 
Itt 15-20 százalékot kell az önkormányzatnak biztosítani. A téli közmunkaprogram keretében újabb 
foglalkoztatásra nyílik lehetőség. A Máltai segélycsomag akcióban 90 családhoz juttattak élelmiszert, 
próbálták igazságosan elosztani.  
Az önkormányzat pénzügyi helyzete megroggyant, a személyi jövedelemadót teljesen, a gépjárműadó 60 
százalékát elvitte az állam. Nagyban érintette a kistelepüléseket. A konszolidált önkormányzatokat sújtják, 
mert felelőtlenül gazdálkodtak. Minden településnek más adottságai vannak, vízbázis miatt ipari 
lehetőségek kötöttek. 
Szeptemberben sikerült falunapot összehozni az egyházközséggel. Úgy érzi jól sikerült. 
Októberben létszámgondok merültek fel a Közös Hivatalnál, egy határozott idős kolléganőt, aki 
helyettesítést látott el, szerettek volna megtartani. Nagybajcs nem járult hozzá a költségekhez, a 3 millió 
forintos költségeket nem tudták felvállalni. Így a kolléganő határozott idejű szerződése lejárt, nem került 
meghosszabbításra. 
Az adóhátralék még problémaként jelentkezik. Sok felszólítást küldtek ki. Elmondja, hogy az állami 
adóhatóság behajtja a tartozást. Az önkormányzat igyekszik határidőt szabni a tartózóknak. Azt a 
magánszemélyt, akinek 50 ezer forintot meghaladja a tartozása, vállalkozó esetében 100 ezer forintot 
meghaladó tartozás esetén, fel lehet tenni a listára, amit az önkormányzat közzétesz. Tavaly 80 százalékos 
hátralék jött be. Ha átadja behajtásra, akkor a behajtási költséget is az állampolgárnak kell megfizetni. Az 
adóhatóság ugyanolyan behajtó, mint az NAV, csak ez itt helyben van. Az a legrosszabb, hogy nem 
reagálnak rá. Nem veszik komolyan az önkormányzatot. Nehéz évet kell zárniuk. Sokszor alig tudták a 
béreket kifizetni. Újságot se tudtak nyáron írni, erre decemberben fog sor kerülni, naptárat is készített az 
önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan.  
Megkérdezi van-e kérdés a jelenlévők részéről. 
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Jordán Attila kisbajcsi lakos a Kismező utcát hamar átvették a tulajdonosoktól. Miért nem kötelezték a 
hozzájárulásra a lakókat annakidején? 
 
Kamocsai Sándor polgármester az építési engedély úgy van kiadva, hogy hozzá kell járulni az úthoz. Az 
önkormányzat a közműépítésben nem vett részt. Akkor kellett volna lakóközösséget létrehozni. 
 
Jordán Attila kisbajcsi lakos feléjük nem tudnak egy egymillió forintos járdát megcsináltatni. Nagy a víz 
előttük. Nekik is küldik a csekket. Pedig egyik képviselő se mondta a programjában, hogy minden évben 
emelik az adót. 
 
Kamocsai Sándor polgármester addig nem ildomos megcsinálni a járdát, amíg a vízelvezetés nincs 
megoldva. Tudták, hogy nem fog nyerni a pályázatuk. Szeretné a második ütem vízelvezetését is 
megcsinálni. Minimum egy méter széles járda kellene oda. Önerőből nem tudják megoldani. Tudja, hogy 
vannak katasztrofális helyek. Lehet, hogy négy év alatt lett volna rá módjuk, ha jobban van firtatva.  
 
Id. Nagy Ignác kisbajcsi lakos kérdezi, hogy az építész hova lett? 
 
Kamocsai Sándor polgármester az építési társulások megszűntek. Volt jó oldala, meg rossz is. Tudott az 
építész segítségükre lenni. 
 
Áder László képviselő központosították az építési hatóságokat. Szerinte évente nem emelte a képviselő-
testület az adó mértékét, de az tény, hogy emeltek rajta. 
 
Kamocsai Sándor polgármester kétszer volt adóemelés, 8 és 10 ezer forintra. Ő 15 ezerre nyújtotta be 
az előterjesztést. 
 
Jordán Attila kisbajcsi lakos az iskola melletti terület mikor lesz értékesítve, kié? 
 
Kamocsai Sándor polgármester Kisbajcs, Vámosszabadi és Vének önkormányzatáé. Nagybajcs 
lemondott pénzügyi gondok miatt a tulajdonrészéről, iskolai beruházás lett belőle megcsinálva. Eon 
villanyt idáig ingyen csinálta. Most fizetni kell és ha értékesítésre kerül a terület, akkor Eon visszafizeti a 
befizetést. Utat is kell oda építeni. Tervezés folyamatban van. Vannak érdeklődök a területre. 
 
Id. Nagy Ignác kisbajcsi lakos inkább vállalkozók tartoznak az adóval. Nem lehet működési engedélyt 
visszavonni? 
 
Kamocsai Sándor polgármester sok mindent meg lehet tenni pl: inkasszó, de működési engedélyt nem 
lehet visszavonni. 
 
Jordán Attila kisbajcsi lakos jelzi, hogy sok fele szakadnak be a vízvezető árkok. 
 
Kamocsai Sándor polgármester a garanciális javításokat el fogja végezni a kivitelező. 
 
2.) 2014. évi költségvetési koncepció ismertetése 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester sarokszámok megvannak. Cél mindegyik intézménynél a biztonságos 
üzemeltetés. Vezető óvőnőnek 12 óra kötelező óraszáma van, januártól óvodapedagógust kell felvenni. 
Szeptembertől vezető óvónőt kell választani, ez a környéken sok helyen nem sikerült. Gyerekjóléti 
szolgálatnál szülési szabadságra megy a kolléganő. Más személyi változás várhatóan nem lesz. 
Tájékoztatást ad a civil szervezetek által elnyert és megvalósításra váró pályázatokról: kisbajcsi óvoda 
játszótér bővítés, fészekhinta, gördeszka pálya. 
Szőgyén jelenlegi játszótéren templom fog épülni. Az egyház kapott területet, ezt cseréli el az 
önkormányzattal. Ismerteti a cserére kerülő telkek nagyságát. Volt erről lakossági fórum Szőgyén. 
Megkérdezték a lakókat, hol legyen a templom és hol a játszótér. 
 
Jordán Attila kisbajcsi lakos templomfelújításba mennyivel szánt be az önkormányzat? Az atyának meg 
kell mondani, hogy jelezze, hogy az egyház kéri és mire. 
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Kamocsai Sándor polgármester a templom építés  lakossági adományokból és nagyobb mértékben 
egyházi támogatásból fog megvalósulni. Az étkeztetéshez hozzá kell járulni, gyeszhez is, védőnőhöz nem 
kell hozzájárulni. Parkgondozó megbetegedett, hosszabb ideig nem tud jönni. Emiatt valakit fel kell venni 
az önkormányzatnak. A téli közmunkaprogramhoz is nagyon nehéz volt összeszedni az embereket. 
Minden egyes közmunkás helyét be kell tölteni. Koncepcióval kapcsolatban nem akar senkit sem biztatni, 
próbáljuk a kintlévőségeket minél nagyobb arányban behajtani, mert sok teendő van. 
 
Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester a Kismező utca építése során felmerült, hogy ezek 
után minden lakos járuljon hozzá az út felújításhoz. 
 
Jordán Attila kisbajcsi lakos annak idején maguk csinálták a járdát. Azt gondolja, ha feltöri a járdát, azt 
meg is kell csinálnia. Amiben más csinál kárt, azt nem csinálja meg. A képviselők előtt megcsinálnak 
mindent, ő meg sárga csekket kapja. 
 
Áder László képviselő mi lett a képviselők előtt megcsinálva? 
 
Jordán Attila kisbajcsi lakos Szőgyén. 
 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester ez komoly vád, a testület azon van, hogy a lakosság 
érdekét képviseljék. Az emelés azért volt, hogy a falu fejlődjön, mert ehhez a falu lakosainak is hozzá kell 
járulni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester most is kidolgozás alatt van egy új adónem, a több éve üres telkekre, 
egy nagyobb összegű adó kerül kivetésre. Kérdezi, hogy a koncepcióval kapcsolatban van-e javaslat? 
 
Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester gazdasági helyzetet figyelembe véve sok mindent 
nem lehet csinálni. A hivatal fenntartása is sokba kerül. 
 
Kamocsai Sándor polgármester a mostani a pályázatok a turisztikáról szólnak leginkább. 
 
3.) Egyebek, lakossági észrevételek 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester Nérer Miklós körzeti megbízott nem itt teljesít szolgálatot, helyette Illés 
Miklós van. December elsejéig kell az épületet átadni. Új körzeti megbízottat tesznek ide várhatóan. 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor polgármester megköszönte a jelenlévők aktív 
részvételét, és a közmeghallgatást bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Kamocsai Sándor    dr. Burányi Bernadett 
 polgármester      jegyző 


