JEGYZŐKÖNYV
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 31-én (hétfőn)
17.30 órai kezdettel tartott nyílt képviselő-testületi ülésén.
Helye: Kisbajcs, Községháza
Jelen vannak:

Kamocsai Sándor polgármester
Áder László
Christmann-né Horváth Klára
Tolnai Ferencné képviselők
Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester

Igazoltan távol van:

Győri Csaba képviselő

Jelen vannak továbbá:

Burányi Bernadett körjegyző
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó

Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mert az 5 tag közül 4 jelen van. Előterjeszti a napirendi javaslatot a meghívóban
foglaltak szerint.
A képviselő-testület a napirendi pontokat határozathozatal nélkül egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendet
tárgyalja.

1) Étkezési térítési díj rendelet módosítása
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Rábakész Kft. árajánlatot nyújtott be az
önkormányzathoz óvodai étkeztetésre. Ismerteti az árajánlatot. Elmondja továbbá, hogy Hajzók Gyula
ev. árajánlatát is figyelembe vették, az ő árajánlata 2011. december 31-ig érvényes és valamivel
kedvezőbb, de az óvodának jelenleg is a Rábakész Kft-vel van szerződése.
Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket.
Áder László képviselő egyetlen kérése van, hogy legyen változatosabb a gyermekek étkeztetése, legyen
több főzelék.
Tolnay Ferencé képviselő elmondja, hogy most volt egy ellenőrzés, ami szerint az étrend jó
színvonalú az óvodában.
Ezt követően képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2011.(II.01.) önkormányzati rendelete
Az Óvodai, iskolai napközi otthonban fizetendő térítési díjakról
szóló
2/2005. (II.20.) rendeletének
módosításáról

(A rendelet külön íven kerül kiadásra.)

2.) Hulladékgyűjtő sziget kialakítása Szőgye településrészen
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a Győr-Szol Kft. ajánlatát a hulladékgyűjtő sziget
kialakításával kapcsolatban. Elmondja, hogy a mostani rendszer bevezetése előtt az önkormányzat
megvett egy területet abból a célból, hogy azon majd hulladékudvar fog létesülni. A társulás pályázati
lehetőségeinek módosulásával a kisbajcsi hulladékudvar sajnos nem tudott megvalósulni. A rendszer
amúgy is tartalmazta a hulladékudvarok mellett a hulladékszigetek kialakítását, viszont Kisbajcson csak
egy hulladéksziget létesülhet a lakossági lélekszám alapján. Szőgye településrészen is szükséges lenne a
sziget elhelyezése, erre kértünk a Győr-Szol Zrt-től ajánlatot, aki két variációt dolgozott ki a sziget
működtetésére. Ismerteti ezeket.
Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket.
Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester megérkezett az ülésre.
Áder László képviselő szerinte az a kérdés, hogy egy hónapban a pet. palackoson kívül más edények
meg telnek-e? A másik variációnál pedig ha meg telik, ha nem, akkor is üríteni fognak. Javasolja a
telefonos bejelentést. A bérleti díjat el lehet vetni.
Kamocsai Sándor polgármester kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket.
Ezt követően képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
2/2011.(I.31.) határozat
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szőgye településrészen is szelektív hulladékgyűjtő
szigetet kíván elhelyezni a közszolgáltatási színvonal emelkedése érdekében.
A képviselő-testület a Győr-Szol Zrt. Által felajánlott működtetési javaslatok közül az alábbiak
megvalósítását fogadja el:
A szelektív edények bérleti konstrukcióban kerülnek biztosításra Az önkormányzat részére 3.900,Ft/hó+Áfa /edény díjon. Az edény ürítése telefonon történő bejelentésre történik 1.900 Ft/m3+Áfa
díjon.
A képviselő-testület a sziget működtetési költségeit költségvetésében biztosítja.
A sziget elhelyezésének helye: 304/4 hrsz.
A képviselő-testület felkéri polgármesterét a sziget kihelyezésével kapcsolatban felmerülő technikai
feladatok elvégzésére.
Határidő: Azonnal
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester

3.) Biztosítási ajánlatok elbírálása
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az Uniqa biztosító kereste meg az önkormányzatot
és adott újabb ajánlatot. Emellett a jelenlegi biztosítótótól is (Groupama) kértünk újabb ajánlatot.
Ismerteti a két biztosító által nyújtott ajánlatok főösszegét. Kéri a képviselőket, hogy hozzák meg
döntésüket.

Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester elmondja, hogy az Uniqa ajánlata már nem fedi az
itt leírtakat, mivel tájékoztatták, hogy ezekkel az összegekkel nem tudják vállalni a szerződés
megkötését, ezt mindenképpen el akarta mondani.
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a tavalyi évben elvégzett intézményeket érintő
beruházások miatt volt szükség a biztosítás felfrissítésére. Az óvodai felújítással, az iskolai
akadálymentesítéssel növekedett az intézmények értéke, ezt tartalmazza az ajánlat. Továbbá tartalmazza
az új vagyonelemeket (emlékpark, imaház). A Groupama biztosító adott ajánlatot a polgármesteri
végkielégítéssel kapcsolatban is. Egy elő takarékossági konstrukciót dolgoztak ki gondolva a következő
önkormányzati választásokra. Kérdés ezzel kíván-e a képviselő-testület foglalkozni.
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester véleménye szerint a polgármesteri végkielégítéssel ne
foglalkozzon a testület.
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
3/2011.(I.31.) határozat
A.) Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Groupama biztosító ajánlatát fogadja el
269.030 Ft összeggel.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: A szerződés aláírására a jelenlegi biztosítások fordulónapja, azaz 2011. július 1.
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Burányi Bernadett körjegyző
B.) Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Uniqa Biztosító 2010. november 8-án adott
vagyonbiztosítási ajánlatát elutasítja. A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a biztosítót értesítse
a testület döntéséről.
Határidő: Azonnal
Felelős: Burányi Bernadett körjegyző

4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének előzetes tárgyalása
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az iskola esetében négy polgármesteri megbeszélés
már volt, az ott elhangzottak szerint került összeállításra a tervezet. A koncepcióban még nem tárgyalták
a testületek a nyugdíjaztatást. A koncepciónál az iskola esetében már megtörténtek a lefaragások. A
fejlesztésnél, csak a székek beszerzése, valamint a függöny beszerzése maradt benne. Azonban
felvetődött az a lehetőség, hogy az iskola alapítványt fog létrehozni, melyből esetlegesen majd a függöny
vásárlása megoldható.
Christmann-né Horváh Klára alpolgármester az alapítvány létrehozása már folyamatban van, és
abból valóban ki lehet fizetni a függönyt, és esetlegesen azt át lehet csoportosítani esetlegesen bérre.
Áder László képviselő hol tart az alapítvány létrehozása?
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester az alapítvány megalakulásával kapcsolatosan már
megkeresték az ügyvédet, kijelölték a kuratórium tagjait, illetve az elnökét. Már csak a bírósági bejegyzés
van hátra.
Áder László képviselő tehát már idén lesz bevétele az alapítványnak.
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester az egy százalékból bevétel az alapítvány csak három

év múlva tud elérni, de más forrásokból, pl: bál bevétele, szülői felajánlásokból lehet bevétel, amit fel
lehet használni.
Áder László képviselő kérdezi, hogy lift karbantartást kell-e tervezni? Mit takar a Mepi szolgáltatás
beszerzése, illetve a honlap fenntartása.
Burányi Bernadett körjegyző az akadálymentesítési pályázat keretén belül valósult meg a lift és kellett
akadálymentes honlapot létrehozni. A pályázatban öt éves fenntartási kötelezettség van. A mepi
szolgáltatás azt jelenti, hogy az iskola a megyei pedagógiai intézettől szaktanácsadást, különféle
szolgáltatásokat vesz igénybe, aminek díja van.
Áder László képviselő napközis oktatásnál mit takar a vezetői pótlék és az összevont pótlék?
Burányi Bernadett körjegyző az összevont pótlék kérésre került bele az elmúlt évben a
költségvetésbe. Azonban erről tudni kell, hogy teljes mértékben Vámosszabadi község fizeti.
Kamocsai Sándor polgármester a napközis tanár a tagiskola vezetője és kötelezően kerül
megállapításra a vezetői pótlék.
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester a tankönyvek beszerzésén szerinte lehetne spórolni,
mivel vannak olyan könyvek, amiket vissza lehet szedni, amit az iskola újra tudna hasznosítani.
Kamocsai Sándor polgármester ez évről-évre felvetődik, azonban ezen a téren meg is ragad.
Tolnai Ferencné képviselő vannak olyan gyerekek, akik nem tudják odaadni, mivel kell a gyereknek a
könyv.
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester szerint a buszbérleten is lehet spórolni, sok szülő
rendszeresen autóval viszi a gyermekét az iskolába. A szülőket nyilatkoztatni kellene, hogy kérik-e a
bérletet. Ha nem akkor nem kell megvásárolni az iskolának.
Áder László képviselő egyetért ezzel a felvetéssel.
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester a tankönyv beszerzést hogy lehetne szabályozni?
Burányi Bernadett körjegyző az iskola igazgatójának kell kiadni egy szabályzatot. Amit már több
alkalommal felvetettünk az iskola vezetésének. Az új igazgatónak erre felhívta a figyelmét. Azok a
gyerekek kapják az ingyenes tankönyveket, akik gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, illetve
tartósan betegek.
Áder László képviselő tehát ha jól ért, akkor ők teljesen ingyenesen kapják a könyveket, akik pedig
nem tartóznak ide, akkor ott pedig a szülők fizetnek mindent.
Burányi Bernadett körjegyző igen ezt jól értelmezi a képviselő.
Kamocsai Sándor polgármester az intézményvezetőnek a figyelmét fel kell erre hívni, és azt mondani
csak abban az esetben fogja elfogadni a költségvetést a testület, ha ezeknek utána jár. Szeretné, ha ezek
a felvetések a négyes testületi ülésen is elhangoznának, mivel ez valóban egy takarékoskodási lehetőség.
Ha tud spórolni ezzel az iskola, az maradjon az iskolánál.
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester az alapítvány is ezt a célt fogja szolgálni.

Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester neki az iskolánál egyedül az udvar nem tetszik,
mivel ilyen rendezetlen udvar nincs sehol sem.
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester felvették a kapcsolatos egy kertépítő társulással, akik
meg is tudják tervezni a bejáróhoz vezető előkertet. Remélhetőleg a tavasszal ez meg is fog valósulni, és
szebbé fogják varázsolni a bejáratot.
Burányi Bernadett körjegyző az iskolánál felmerülő nyugdíjazásokkal kapcsolatban, a gondnok
nyugdíjazásánál azt kell elmondani, hogy a felmentési idő felére, két és fél hónapra az
önkormányzatoknak nem áll szándékában felvenni senkit sem, hanem a nagybajcsi és a kisbajcsi
polgármesterek közösen felvállalták a munka ellátását.
Kamocsai Sándor polgármester valóban elvállaltuk ezt a feladatot. Majd pályáztatni kell az állást, a
gondnoki állásra azonban elegendő a 6 órás ember is. Azonban erre nem fognak kapkodni.
Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester beszéltünk korábban szakszolgálati megbízásáról
is.
Kamocsai Sándor polgármester utána jártam ennek a dolognak, azonban azt mondták, hogy
felejtsem el, hogy havi 10 ezer forintból ezt meg lehetne oldani. Sajnos megszaporodtak az épületbe
való besurranások. Lehet, hogy csak gyerek csínytevésről van szó, de ennek komoly anyagi vonzata is
lehet. A múltkor valaki elállította az új kazán programját. A szakembernek komoly munkájába került
rendbe hozni a rendszert. Ezek alapján felvetődik, hogy biztonsági őrt alkalmazzunk. A többi
önkormányzat jónak tartja az ötletet, azonban pénzt nem akarnak hozzá adni. A Gazdasági
Minisztériumnak február 15-e után fog megjelenni az épület takarékosságával kapcsolatos pályázati
lehetősége. A tornaterem is szigetelésre vár, valamint a tornaterem padlóját is ki kellene cserélni. 20
millió forintig lehet majd pályázni. A dologgal foglalkozni kellene, de tudom minden településnek
megvan a maga gondja baja. Felvetődött ezen felül még egy salakos teniszpálya kialakítása is, ami
beleférhet a már említett pályázatba.
Áder László képviselő jó a javaslat, de mennyibe fog ez kerülni. A padlót lehet javítani is.
Kamocsai Sándor polgármester az iskola mellett remélhetően ebben az évben közművesítésre kerül
az ipari terület. A Pannonvízzel történt egyeztetés alapján a terület víz,- és szennyvíz ellátása megoldottá
válik. Az áramot is ingyen oda viszik 32 A-ig. Véleménye szerint elegendő lenne a kavicsos út
biztosítása. Ezt követően lehetne parcellázni. A többi önkormányzattal pedig megegyezni.
Kamocsai Sándor polgármester javasolja, hogy térjenek át az óvoda költségvetésére. Az óvoda 2011.
évi költségvetési terve 23.875 ezer forint, ebben már szerepel a vizesblokk felújításának önereje is, 2
millió forinttal.
Áder László képviselő az óvodát szigetelése után magasabb a betervezett gázfogyasztás, szerinte nem
kell ennyi rá.
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó az EMFESZ csődje, illetve az új szolgáltatói díjat figyelembe
vétele után 13-14 %-kal emelkedik az ár.
Áder László képviselő ezt elfogadja, de szerinte akkor is maradhat 15 %-os megtakarítás, javasolja ezt
az összeget minimum 50 ezer forinttal csökkenteni, amiből meg lehet venni az amúgy is szükséges
digitális termosztátot. A telefon díjnál betervezett összeg miért ilyen sok?

Tolnay Béláné gazdálkodási előadó ez nem csak a telefondíjakat, hanem az internet hozzáférési díjat
is tartalmazza.
Áder László képviselő szerint ennél olcsóbb internet hozzáférés is lehetséges, pl. a községben
működtetett televíziós szolgáltatónál is van ilyen lehetőség.
Burányi Bernadett körjegyző ezt valóban meglehet nézni. A Micro-Wave Kft. is lehet, hogy
olcsóbban szolgáltatna, mivel valóban nem kell sokszor alkalmazni az óvodánál az internetet.
Kamocsai Sándor polgármester javasolja, hogy térjenek át a körjegyzőség költségvetésére.
Burányi Bernadett körjegyző 2011. évben a dologi kiadások nem igen emelkednek, azonban
szeretnénk beköttetni a rendeleteket is. Eddig minden évben csak a jegyzőkönyveket kötettük be.
Viszont szükséges a rendeletek elfogadható módon történő tárolása is. Ez az összeg valószínűleg nem
lesz rá elegendő, de a következő évben folytatni lehetne a bekötést, hasonló mértékben betervezni a
2012-es költségvetésbe.
Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester itt is meg van fejelve a fűtés, illetve a világítás is.
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó a fűtésnél az elmúlt évben sokáig fűtöttünk megmaradt szénnel
és fával. A villanynál pedig több mint, 250 ezer forint került visszafizetésre.
Áder László képviselő mit takar a nyelvpótlék, illetve a köztisztviselők szociális juttatása.
Burányi Bernadett körjegyző két fő részére kötelezően megállapított nyelvpótlékot takarja.
Áder László képviselő ismeri ezt a lehetőséget, de nem csak akkor kell adni, ha azt a nyelvet használja
is az illető?
Burányi Bernadett körjegyző a törvény meghatározza, hogy a nevesített 3 nyelv utáni pótlék alanyi
jogon jár. Szociális juttatás az előző évben is szerepelt a költségvetésben, ez nem biztos, hogy kifizetésre
is kerül. Kétfajta juttatást kaphatnak itt a köztisztviselők, temetési segélyt és eseti szociális juttatást
kaphatnak. A tavalyi évben 40 ezer forintot fizettünk ki belőle.
Kamocsai Sándor polgármester a költségvetési tervezetben úgy került beállításra a cafatéria juttatás,
ahogy a testületek a koncepcióban elfogadták. Több polgármesterrel már beszéltem, néhányan azon a
véleményen voltunk, hogy az előző mérték maradjon benne. Annak ellenére, hogy nem engedi meg a
költségvetési törvény. Jutalmat lehet adni, esetlegesen ott lehetne betervezni.
Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester ha a jutalom szerepelhet a költségvetésben, akkor
azt véleménye szerint be lehet tervezni.
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester ha jutalmat fizetünk azzal rosszabbul járnak az
emberek. Javasolja a törvény szerinti 200 ezer forintos cafetéria juttatás betervezését. Az e feletti részt
máshova lehetne tenni. Ennek helyét meg kell találni a költségvetésben.
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy ő valamilyen formájú természetbeni juttatás
kifizetésére gondolt, pl. a munkáltató kifizethetné a köztisztviselő energia számláját. De mindezt csak
úgy javasolja elfogadni, ha a köztisztviselő a teljesítménye alapján részesülne a támogatásból és nem
mindenki egyenlő arányban.

Burányi Bernadett körjegyző az irodaszereknél kérne átcsoportosítást, mivel a betervezett összeg
nem lesz elegendő. A tavalyi évben a választások alkalmával tudtak irodaszert is beszerezni. Ez
hiányozni fog a költségvetésből, ha nem lesz megemelve az előirányzat. A villamos energiáról egy 60
ezer forintot, a bank kezelési költségről pedig 10 ezer forintot kellene átcsoportosítani.
Kamocsai Sándor polgármester kéri a testületi tagokat, hogy szakfeladatonként menjenek végig az
önkormányzat 2011. évi tervezetén.
Zöldterületek kezelése 1 fő állandó munkás van betervezve. Azonban tudni kell a testületi tagoknak,
hogy 2011. január 31. napjától a közcélú foglalkoztatás lehetősége szinte megszűnik. Helyettük pályázat
útján csak négyórás embereket lehetne felvenni. Majd a pályázatot figyeljük, azonban nem sok
lehetőséget lát. A Vízügy az elmúlt héten megkeresett bennünket, hogy foglalkoztatni tudnának a
területünkről embereket. A megkeresett emberek el is vállalták ezt a lehetőséget. Első nekifutásnak 6
hónapig foglalkoztatnák őket minimál béren. Visszatérve a mi költségvetési tervezetünkhöz,
betervezésre került még egy ember minimál bérnél egy kicsivel magasabb jövedelemért. Szeretné
megpályáztatni az állást. Határozott időre szeretné felvenni. Meleg-étkeztetésnél a határozatlan idős
munkavállalónak 15 ezer forint került betervezésre, az új munkavállalónak, pedig 8000,- Ft került
beállításra. A dologi kiadásoknál a betervezett összeg az előző éviek alapján történt meg. Kis értékű
tárgyi eszközök beszerzéséhez betervezésre került egy fűrész illetve fúrógép és sarokköszörű.
Iskolakezdési támogatásnál külön kell venni az új dolgozót.
Áder László képviselő mit takar a munkaruha juttatás?
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó minden évben meg vannak határozva a beszerezhető
munkaruhák, és pontosan meg van határozva a kihordási idő is.
Kamocsai Sándor polgármester mit tegyünk? Vásároljunk új fűrészt, vagy javítassuk meg?
Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester szerinte nem kellene felújítatni, mivel az is több
mint 20 ezer forintba kerül és lehet, hogy csak egy hétig lehet használni.
Kamocsai Sándor polgármester a tervezetben nem szerepel útépítés, a Kismező utcában a lakossággal
együtt működve lehetne szó valamilyen beruházásról beszélni. A lakosok támogatják a felvetést,
azonban elsődleges kérdésük az volt, hogy a 10 millió forintos beruházáshoz mennyivel járulna hozzá az
önkormányzat.
Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester a csapadékvíz elvezetés a Kismező utcában csak
szikkasztó lehet, de felvetődött az esetleges fedett árok is. Ebben az évben nem kívánok hozzájárulni a
kivitelezéshez. Elmondja, hogy a lakossági megbeszélés után néhány emberrel még beszélt, társulást
kellene létrehozni és jó lenne, ha részletekben lehetne befizetni ezt az összeget. Meg igazából nem tartja
egyenlő elbánásnak azt, hogy a Kismező utcaiaknak hozzá kell járulnia az útépítéshez, a több utcában
lakóknak nem kellett ilyen fajta hozzájárulást fizetni.
Burányi Bernadett körjegyző a társulásban legalább az érintettek 2/3-nak részt kell vennie. Ebben az
esetben lehet kivetni az érdekeltségi hozzájárulást, ami adók módjára behajtható köztartozásnak
minősül és a jegyző veti ki határozatban.
Császárné Kovács Erzsébet képviselő szerinte az utat teljes terjedelmében ki kell építeni. Nem
szabad elhagyni az utolsó négy telek előtti utat sem.
Kamocsai Sándor polgármester tudja, hogy nem lesz népszerű a döntés, azonban az
önkormányzatnak sincsen annyi pénze, hogy megcsinálja.

Tolnai Ferencné képviselő amíg nincs beépítve teljesen az utca, érdemes-e ilyen drága utat építeni?
Kamocsai Sándor polgármester ebben az évben utas pályázat nem lesz illetve nem is tudunk pénzt rá
szánni. A következő évben lesz e rá mód és lehetőség arra, hogy 4-5 millió forintot ide tervezzünk.
Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester én még most is támogatnám azt, hogy mindenki
előtt készüljön el az út.
Kamocsai Sándor polgármester ez jelentősen megnöveli az útnak a költségeit, mivel oda útalapot is
kell készíteni. Javaslom 5 millió forintos önkormányzati támogatás elfogadását 2012. évre vonatkozólag.
A csapadékvíz elvezetés pályázati pénzből fog megvalósulni, azonban csak I. ütemben meghatározott
utcákban fog megvalósulni. Közutak fenntartása minimális összeg került betervezésre utak kátyúzására,
árkok feltárása. A szőgyei szolgáltató ház látványterve készült el, erre vonatkozólag van szerződésünk.
Ezt a szerződést felül kell vizsgálni, mivel az abban foglalt határidők már régen lejártak. IKSZT
községház bővítése került itt megtervezésre. Működési célú pénzeszközök átadása tagdíjak, illetve helyi
szervezetek támogatása.
Áder László képviselő a Bajcs SE-nek hogyan alakul a költségvetése?
Kamocsai Sándor polgármester: Nincs egész 2 milliós költségvetése az SE-nek, ebből 1 millió
forintot biztosít Kisbajcs önkormányzata. A Nagybajcsi önkormányzat az épület működtetésére biztosít
fedezetet. A többi bevétel szponzori pénzekből származik. Jelenleg szinte csak bajcsi gyerekek játszanak
benne.
A faluban élő sportolók támogatására 50 ezer forint került betervezésre. Ezt szeretné, ha
meghirdetnénk, hogy mindenki tudjon róla. Énekkar támogatása illetve a Baráti kör támogatására
összesen 150 ezer forint került beállításra. Pontosan meg lett jelölve mindegyik szervezet támogatása.
Áder László képviselő miért van kisbajcsi alapítvány létrehozása és a Szőgyéért Alapítvány támogatása.
Nem kell szerintem ennyi alapítványi támogatás.
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester bejelenti, hogy ebben az évben is lemond a
tiszteletdíjáról az alábbiak szerint. Szeretné, ha a tiszteletdíjából 12-szer 30 ezer forintot a Szőgyéért
Alapítványba kíván juttatni. A fennmaradó összeget (12-szer 30 ezer forintot) pedig benne hagyja az
önkormányzat költségvetésében. Amíg nem valósul meg a szőgyei alapítvány, addig az óvoda
alapítványát kívánja támogatni.
Kamocsai Sándor polgármester az első lakáshoz jutók támogatására 500 ezer forint került
betervezésre, az önkormányzatnak rendelete van erre vonatkozólag, minden év március 31-ig lehet
igényelni a lakosság részéről. Tudomásom szerint az elmúlt évben nem volt ilyen jellegű kifizetés,
azonban már az idén 3 család is jelentkezett. Nyugdíjas klubot úgy támogatjuk, hogy 1 kirándulási
költségét az önkormányzat kifizeti.
Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester van-e az önkormányzatnak saját tulajdonú
erdőrésze, ott esetlegesen össze lehetne gyűjteni a tüzelő egy részét, amit ki lehetne váltani.
Kamocsai Sándor polgármester van erdeje az önkormányzatnak, azonban ez nem számottevő.
Falunapi költségekre előre láthatóan fél millió forintot terveztünk, mely fedezi a sátorbérletet,
kihangosítást és egyes műsorokat. Alapítvány létrehozásához 50 ezer forintos ügyvédi költség kikerül a
tervezetből, mivel nem hozhat létre az önkormányzat alapítványt.
Áder László képviselő szerint nem kellene innen kivenni az összeget, mivel a földterület kimérése
többe fog kerülni.

Burányi Bernadett körjegyző a könyvvizsgálói tevékenységre a szerződésünk él, azonban nem
kötelező elvégeztetni, mivel nem éri el az önkormányzat 2010. évi költségvetési teljesülése a 300 ezer
forintot. Meg kellene fontolni az elvégeztetését, mivel már nagyon régen volt ÁSZ vizsgálat, és ez egy
nagyobb volumenű, mint az évenként megrendelt belső ellenőrzések.
Kamocsai Sándor polgármester az önkormányzati igazgatási szakfeladaton a helyi adók jelentkeznek.
Azonban azt az ígéretet, hogy a megemelt kommunális adóból származó többletbevételt kommunális
célra fordítjuk vissza, be kell tartani. Azért azt is szeretné, ha a lakosság is bele szólna ebbe a dologba.
Legalább 3 javaslatunk legyen pl. játszótér bővítés, fásítás, padok kihelyezése, virágosítás, köszönő
táblák kihelyezése, utca névtáblák kihelyezése.
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a város és községgazdálkodás a szakfeladaton került
megtervezésre a mobil színpad beszerzése, valamint a tanösvényhez kapcsolódó hozzájárulás, és a
szőgyei imaház megvásárlása. A hulladékgazdálkodáshoz 600 ezer forint kamatfizetési kötelezettség
került beállításra, ami az új rendszer kiépítéséből származó hitel Kisbajcsra eső egy részének fedezetére
szolgálhat. Szerinte muszáj, hogy beállításra kerüljön ez az összeg, mert ezt az összeget áttolják a
lakosságra.
Burányi Bernadett körjegyző még nem tudjuk, hogy ilyen javaslatot fognak kidolgozni, ez az összeg
nagyon képlékeny. Szerinte akkor kellene erre a kérdésre visszatérni, ha minden részletet pontosan
ismernek. Ez ne legyen külön nevesítve a költségvetésben, hanem a tartalékba tegyük bele a 600 ezer
forintot.
Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester ezt a beruházást 112 település végeztette el és
ezeknek a településeknek kellene visszaosztani a nyereséget, azonban ezt nem látták a települések.
Kamocsai Sándor polgármester a Tűzoltó Egyesület vezetője szeretné, ha az egyesületnek lenne egy
egyenruhája. Ha versenyre mennek, akkor jó lenne nekik az egységes megjelenés miatt. Szerinte 60 ezer
forintot kellene ide beállítani. A szúnyoggyérítésre betervezett 400 ezer forint szinte csak a pályázati
önrészt takarja. Reméli, hogy a kistérség ebben az évben is pályázhat majd és Kisbajcs község sem kerül
ki ebből a körből.
Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester a Kismező utcában, ha egy mód van rá, akkor ne
tolják el a havat, mivel kiszedi a kavicsot és a murvát.
Áder László képviselő nem terveztük be a temetői kapu zárjának cseréjét, mivel a koncepcióban ez
szerepelt.
Kamocsai Sándor polgármester a közvilágítás az előző évet figyelembe véve került beállításra.
Önkormányzatok elszámolásán az állami támogatások kerültek beállításra. A szociális támogatások
csökkentek, mivel 2011. évben megszűnt a közcélú foglalkoztatás. Finanszírozási műveletek
szakfeladatokon került beállításra a fejlesztési hitelek, csapadékvízzel kapcsolatos már megkötésre került
a szerződés a bankkal. A községházhoz beállított hitel csak egy tervezet. Háziorvosi szolgálat
szakfeladaton került beállításra a rendelő illetve a szolgálati lakás költségei. Kémény karbantartása, már
nagyon esedékessé vált, mivel a kéményből potyog a tégla és malter. Rendszeres szociális segélyen 3 főt
vettünk figyelembe, bérpótló juttatásnál 5 fő került betervezésre. Könyvtári tevékenységen a könyvtáros
tiszteletdíja és egyéb dologi kiadások szerepelnek. Az önkormányzat már évek óta a mozgókönyvtár.
Ezek a beállított költségeket teljes terjedelmében a kistérség finanszírozza. A jogalkotás szakfeladaton
került megtervezésre a polgármester bére, illetve egyéb juttatásai. A betervezett összegek az alakuló
ülésen a képviselő testületi tagok döntötték el.

Burányi Bernadett körjegyző a költségvetési tervezetben nem szerepel a szőgyei szelektív gyűjtő
működtetésének díja, illetve az önkormányzati közfoglalkoztatásra fordított összegek. Ezeket kérjük
még beállítani.
A képviselő-testület jelen napirendi pontnál döntést nem hozott.

5.) Egyéb döntést igénylő ügyek
A.) Vis-maior pályázat benyújtása
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a káresemény bejelentése megtörtént. 400 ezer
forintra került benyújtásra a szőgyei temetőhöz vezető útra és a ravatalozóra. Iszap és hordalék
lerakódását kell eltakarítani.
Burányi Bernadett körjegyző a 400 ezer forintos bejelentés 10 %-os önrésszel történt meg. Azonban
a régi kormányrendelet alapján csak 60 %-os támogatásra lehet számítani, mivel az önkormányzat a
pályázat benyújtását megelőző két évben nem volt önhikis önkormányzat és nem tartozik a hátrányos
helyzetű önkormányzatok közé sem. Az új kormányrendelet megjelenése hamarosan várhatóKamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy valószínűleg holnapi napon fognak
kijönni a katasztrófa védelemtől. A testület egyhangúlag elfogta a testület, hogy tovább folytassa a
hivatal a pályázat benyújtását a 40 %-os önrész mellett is.
Ezt követően a képviselő-testület-egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
4/2011.(I.31.) határozat
A Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis
maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Kormány
rendelet alapján a vis maior támogatási keret terhére igénybejelentést nyújt be.
A káresemény megnevezése: A Dunán levonuló árhullám miatt útban és ravatalozóban
keletkezett kár.
helye Kisbajcs, 0144 hrsz- névtelen út, 512 hrsz- ravatalozó épülete. (pontos cím és helyrajzi
szám(ok).
A káresemény forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés
Saját forrás
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen

2011.
év
132.000 Ft
Ft
Ft
308.000 Ft
440.000 Ft

%
30

70
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 440.000 Ft, melynek
fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.

Biztosító Társaság megnevezése

--

Biztosítási szerződés száma

--

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik /
nem rendelkezik (a megfelelő rész aláhúzandó)
Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész
aláhúzandó).
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a
tulajdonát képezi, illetőleg fenntartásában van.
A károsodott épület köztemető fenntartása kötelező önkormányzati feladat ellátását
szolgálja.
A képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítást.
A képviselő-testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan
időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint az
elszámolással egyidejűleg igazolja a szerződés megkötését a Kincstár felé.
Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni /
nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).
A képviselő-testület kijelenti, hogy saját erejéből-részben vagy egészben- a vis maior
esemény okozta helyzetet, nem tudja megoldani.
A képviselő- testület a saját forrás összegét a 2011. évi költségvetési rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: Azonnal
Felelős. Kamocsai Sándor polgármester

B.)Falunapi pályázat benyújtása
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy falunapi pályázatot írt ki a KLK Tender.
Fénytechnikát, gyermekműsort és revűműsort biztosítana. Kérdés az, hogy az előadót ők adják, vagy mi
választhatjuk ki. Javasolja, hogy ezt a kérdést tisztázzák.
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy csak regisztrációs díjat kell fizetni az önkormányzatnak,
egyéb önrészt nem kell vállalni.

Tolnai Ferencné képviselő javasolja, hogy nézzenek utána, hogy a fény technika és a gyermek műsor
pontosan mit takar.
Áder László képviselő a pályázat beadási határideje mikor várható?
Kamocsai Sándor polgármester a benyújtási határidő 2011. február 15. Még van idő a kérdés
tisztázására és a pályázat benyújtására.
A képviselő-testület jelen napirendi pontnál határozatot nem hozott.
C.) Medicopter alapítvány támogatása
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Medicopter Alapítvány kéréssel fordult az
önkormányzathoz. Ismerteti a kérelmet. Javasol 5 ezer forintot megállapítani, mivel az előző testületnek
olyan álláspontja volt a kérdésben, hogy elsődlegesen a településen illetve a környező településen lévő
alapítványok kerülnek esetlegesen nagyobb összeggel támogatással. A tervezet szerint minderre egész
évben az önkormányzatnak 10.000 Ft-ja van.
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
5/2011.(I.31.) határozat
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány (1113, Budapest,
Karolina út 65.) számára 5.000, azaz ötezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás
nyújtásának feltétele az önkormányzattal való megállapodás megkötése, mely tartalmazza a támogatás
elszámolásának szabályait.
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester
Burányi Bernadett körjegyző
Határidő: Azonnal
Napirendek után: Takács Márton szüleinek köszönő levele
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy Takács Márton szülei köszönőlevelet írtak a
képviselő-testület részére, mivel a tavalyi évben pénzbeli támogatást állapítottak meg fiúk részére.
Ismerteti a köszönő levelet.
Mivel más tárgyú bejelentés nem volt, polgármester megköszönte a jelenlévők aktív részvételét és a
nyilvános ülést bezárta.
K.m.f.
Burányi Bernadett
körjegyző

Kamocsai Sándor
polgármester

