JEGYZŐKÖNYV
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 10-én (csütörtökön)
tartott nyílt képviselő-testületi ülésén.
Helye: Kisbajcs, Községháza
Jelen vannak:

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

Jelen vannak továbbá:

Burányi Bernadett körjegyző
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó - jegyzőkönyvvezető

Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mert az 5 tag közül 5 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) Az önkormányzat 2011. évi költségvetése
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az önkormányzat már több alkalommal tárgyalta a 2011.
évi költségvetést, külön-külön az intézmények esetében és már korábban történt egy tárgyalás csak az
önkormányzatra vonatkozólag. Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket.
Áder László képviselő a kiszervezett munkavállaló költsége akkor kikerült az iskola költségvetéséből, és a
megjelenő többlet visszakerül az önkormányzathoz?
Győri Csaba képviselő a kikerült költséget hogyan fogjuk tovább számlázni?
Burányi Bernadett körjegyző a költség nem kerül továbbszámlázásra, a négy önkormányzat által hozott
egybehangzó döntés alapján a költség ugyan úgy tanulói létszámban kerül kiszámításra, amit a
hozzájárulással egyidejűleg fizetnek meg az önkormányzatok Kisbajcsnak.
Áder László képviselő a kiszervezett dolgozó akkor szeptemberig fog maradni. A következő időszakban
pedig esetlegesen vállalkozásban el lehetne látni a feladatot, de nem tartja valószínűnek, mert csak azt az egy
intézményt vállalkozó nem fogja ellátni.
Kamocsai Sándor polgármester önjáró fűnyírót azért kellene megvásárolni, mert csak egy parkgondozó
maradt a közcélú foglalkoztatás változása miatt. Szeretné, ha megvásárolnánk, ezzel és még a
költségvetésben szereplő egy fő alkalmazásával meg lehetne oldani az idei évben is a közterületek
rendbetételét.

Áder László képviselő a meglévő gép milyen állapotban van?
Kamocsai Sándor polgármester jelenleg felújításra szorul, néhány alkatrész már meg van, azonban a
teljesítése már gyengül.
Győri Csaba képviselő mit jelent a határozott idő?
Kamocsai Sándor polgármester 2011. december 31. napjáig szeretnék felvenni. És bízik abban, hogy
évközben változni fog a közfoglalkoztatási program. Látja a kormány is, hogy a négy órás munkavállalókkal
nem lehet semmire menni, szinte ugyanannyi bért kapnak, mint amennyi segélyt.
Győri Csaba képviselő az állományba lévő dolgozóval sem tudnak mit kezdeni az esős időben.
Kamocsai Sándor polgármester de tudja foglakoztatni, mert van olyan munka is, amit fedett helyen lehet
végezni.
Áder László képviselő az állam nem támogatja azokat, akik a munkaügyi központtól jönnek?
Burányi Bernadett körjegyző de támogatja, mert olyan embereket lehet csak a közmunkaprogramban
foglalkoztatni, akik a munkaügyi központ ellátásából kerülnek ki. A bérpótló juttatásban részesülő
emberekre lehet pályázatot benyújtani. A határozott időre foglalkoztatott munkavállaló esetén 8 ezer forint
szerepel étkezési hozzájárulásként a költségvetésben.
Áder László képviselő ezzel egyetért, azonban a főállású dolgozónak a 15 ezer forintos juttatásával nem.
Kamocsai Sándor polgármester a jelenlegi bére alig haladja meg a 107 ezer forintot. Nem ért egyet az
állandó ember étkezési jegyének a csökkentésével.
Áder László képviselő szerinte ehhez a munkához nem alacsony a bére.
Győri Csaba képviselő hogyan alakul a dolgozói cafatéria rendszer egyes intézmények esetében?
Áder László képviselő az óvodában maradt a 18 ezer forint, az iskola esetében viszont csak 12 ezer forint.
Szerinte ennél a tételnél lehet spórolni.
Győri Csaba képviselő szerinte csak a meleg étel utalvány maradjon a dolgozónál.
Kamocsai Sándor polgármester a hajtó és kenőanyagok estében 50 ezer forinttal csökkentené a
költségeket. Az új munkavállaló esetében javasol csak 15 ezer forintos munkaruha juttatást adni. A fűrész és
egyéb eszközök beszerzését szeretné, ha benne maradna.
Áder László képviselő mit jelent a megbízási díj, illetve mire kerül kifizetésre?
Kamocsai Sándor polgármester az esetleges többletmunka felmerülése estén fizetnek viszonylag kisebb
összegeket. Pl. ha nincs közfoglalkoztatott és összejöttek a munkák.
Egyéb máshova nem sorolható építés szakfeladaton betervezett összegek adottak, mivel ezt a beruházást eus támogatásból fogja megvalósítani az önkormányzat.
Közutak,- hidak,- alagutak üzemeltetésére beterezett összeget magasnak tartja. A kátyúzást teljesen kivenné,
és az árok feltárására hagyna benne 500 ezer forint + áfát.
Császárné Kovács Erzsébet külsős alpolgármester ha innen elveszik a pénzt, akkor mivel fogják
megoldani a kátyúzást? Az esők után gyorsan kigödrösödik az út, lehetetlen ezen az utcán közlekedni. Tudja,

hogy mindenki nagy anyagi nehézségekkel küzd, és mindenkinek nehéz lesz kifizetni a hozzájárulást. Annak
idején már elszúrta az önkormányzat, hogy nem vett át 2 telket, akkor lenne az útra pénze. Szerinte nem
lehet annyira ellehetetleníteni az utcát, hogy már szinte nem is lehet rajta közlekedni. Szeretné, ha benne
maradna legalább 800 ezer forint a kátyúzásra, még akkor is, ha nem lesz felhasználva ez a pénz.
Győri Csaba képviselő ha most felújítják akkor a következő évben esetlegesen betervezésre kerülő 5
milliós költség ennyivel csökkeni fog?
Áder László képviselő szerint a kátyúzás azon felül lenne.
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó javasolja, hogy az 1 millió forint felújításként kerüljön betervezésre.
És év közben el lehet dönteni, hogy felhasználásra kerül- e az összeg.
Áder László képviselő a szőgyei szolgáltatóházhoz betervezett összeg tartalmazza az engedélyezési és
kiviteli terveket összegét is?
Burányi Bernadett körjegyző igen a polgármester így terveztette be. Azonban a meglévő szerződés alapján
az engedélyes terv elkészítése csak 300 ezer forint lenne, ezért javasolt az összeg csökkentése.
Áder László képviselő ha a terv egyszerű, akkor nem kerülne sokba.
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy maga az épület kb. 160 m2-es.
Áder László képviselő egyszerű terv esetén ebből az önkormányzat kb. 125 ezer forintot lehúzhatna.
Kamocsai Sándor polgármester a községház bővítéséhez betervezett összeg valamivel kevesebb lesz,
hiszen 27,5 millió forintért vitték el az építést. A támogatások a különböző civil szervezetek támogatását
jelenti.
Áder László képviselő a Bajcs Se támogatást lehetne-e csökkenteni?
Kamocsai Sándor polgármester javasolja az összeget 150 ezer forinttal csökkenteni.
Christmann-né Horváth Klára képviselő javasolja a jó sportolók támogatási összegét 30 ezer forinttal
csökkenteni.
Áder László képviselő a Bajcs Se-nek külső szponzori támogatása mennyire van?
Kamocsai Sándor polgármester mióta alsóbb osztályba kerültek ez a lehetőség is megszűnt.
Kamocsai Sándor polgármester javasolja, hogy összességében 200 ezer forinttal csökkenjenek az átadott
pénzeszközök.
Győri Csaba képviselő az alpolgármesteri díjról nem mondott le a képviselő?
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester lemondott, de egy részét nevesítette. Ha az alapítvány
megalakul, akkor majd a szőgyei lakosok fogják működtetni.
Burányi Bernadett körjegyző a fennmaradó részt nem szeretné megnevesíteni?
Christmann-né Horváth Klára képviselő nem szeretné meghatározni, azt döntse el a testület, hogy mire
használja majd ebben az évben.

Kamocsai Sándor polgármester fogadja el a testület az alpolgármester döntését.
Császárné Kovács Erzsébet külsős alpolgármester szerint a kapros galuskára betervezett összeg
maradjon. Első lakáshoz jutók támogatását javasolná karcsúsítani 100 ezer forinttal. Tehát 400 ezer forintot
javasol betervezni.
Áder László képviselő az első lakáshoz jutók támogatása egyedi elbírálás alapján történik?
Kamocsai Sándor polgármester igen meghatározott feltételek alapján kerül kiosztásra. A bérleti díjakra
beállított összeget 50 ezerrel kellene csökkentetni.
Áder László képviselő a szállítási költség nem lehetne kevesebb? Javasol 100 ezer forintot.
Kamocsai Sándor polgármester a tüzelő beszerzése költséghelyen betervezett összeget ki lehet venni.
Pénzügyi szolgáltatás díját szintén lehetne 100 ezer forinttal csökkenteni. A szakfeladaton az ÁFA mértéke is
valamelyest csökkenni fog. Reprezentációs költségeket 500 ezer forintra kellene csökkenteni, bele kell majd
férni ebbe az összegbe. Az újság és a falinaptár kiadása szerinte szükséges. Esetlegesen 30 ezer forinttal lehet
csökkenteni. A falunapi költségeket is lehetne csökkenteni. 300 ezer forintból is meg lehetne valósítani.
Tolnai Ferencné képviselő szerinte elegendő, egy kis főzés és este egy kis bál megrendezése. Nem kellene
külsős fellépőt hívni.
Győri Csaba képviselő a betervezett könyvvizsgálói díj szükséges –e, mivel néha kétségei vannak felőle.
Burányi Bernadett körjegyző a szerződés már megvan, azonban nem köteles az önkormányzat
könyvvizsgálatra, ha a teljesített kiadása nem éri el a 300 millió forintot, ez nem teljesül jelen esetben.
Korábban azért fogadta el a testület, mert már régen volt az önkormányzatnál átfogó ellenőrzés.
Kamocsai Sándor polgármester a körjegyzőségi hozzájárulás illetve karbantartó hozzájárulása ezen a
szakfeladaton jelenik meg bevételként. Működési hitel kevesebb került beállításra, mivel az iskolánál további
normatívát kap a társulás és ezzel még az iskolai költségvetésnél nem számoltak. Önkormányzatok
elszámolása szakfeladaton került betervezésre az önkormányzati adók. Pólók beszerzése 20 ezer forinttal
csökkenhetne. A kommunális adóból származó többletbevétel kiadási oldala a felhalmozási kiadások közé
kellene, hogy kerüljenek. Játszótéri játékok festésére betervezett összeg 100 ezre forinttal csökkenthető. A
játszótéri eszközök felülvizsgálatára betervezett összeg szintén csökkenthető 100 ezer forinttal.
Győri Csaba képviselő ezeknek az összegeknek a betervezését feleslegesnek tartja, mivel ha meg van az
ellenőrzési papír a következő naptól már rossz lehet a játszótéri játék.
Áder László képviselő ezt a költséget kötelezően benne kell hagyni, mivel baleset esetén az
önkormányzatot beperelhetik.
Kamocsai Sándor polgármester a játszótér nem egyéni dolog, ezt egy közösség használja. A szőgyei
játszótéri játékokat nem célszerű felülvizsgáltatni, mivel olyan rossz állapotban vannak. Valószínű, hogy
azokat a vizsgálat után le kellene bontani.
Győri Csaba képviselő így a veszély Szőgyén jobban meg van, mint a kisbajcsi játszótéren.
Áder László képviselő 300 ezer forintból nem sok játékot lehet vásárolni.
Kamocsai Sándor polgármester a hó eltakarításra betervezett összegét 50 ezer forinttal kevesebb lehet. A

szőgyei konténerek üzemeltetésre betervezett összeg is, mivel a konténerek csak március hónapban kerülnek
kihelyezésre.
Győri Csaba képviselő miért kell fizetni a hulladék udvarban felállított konténerekért?
Kamocsai Sándor polgármester a pályázatból a községben csak egy szelektív szigethez járultak hozzá,
Szőgyét viszont csak így lehet megoldani. Köztemető fenntartás szakfeladaton betervezett 100 ezer forintos
hulladék szállítási díjat 60 ezer forintra lehet csökkenteni. Az áfa vonzatát is figyelembe kell venni. Sírhelyek
megváltásából származó bevétel 20 ezer forint. Az önkormányzat rendelkezik temetőrendelettel, és azt ki
szeretné tenni. És szeretné, hogy a rendelet alapján kerüljön minden befizetésre. Háziorvosi szakfeladaton
betervezett kémény karbantartása már nem ódázható tovább. Ezt ebben az évben meg kell oldani.
Győri Csaba képviselő mi az a központosított előirányzat?
Burányi Bernadett körjegyző ezek azok a normatívák amik nem automatikusan járnak, hanem pályázat
útján kerülnek az önkormányzathoz. Pl. iskolai fűtéskorszerűsítés, óvodai felújítás.
Kamocsai Sándor polgármester a finanszírozási műveletek szakfeladaton a megkötött szerződés alapján
került betervezésre a csapadékvíz pályázathoz felvenni szándékozott hitel, illetve az IKSZT-hez előre
láthatólag 8,5 millió forint. Rendszeres szociális juttatást felére kellene csökkenteni, mivel jelenleg csak ennyi
fő részesül ellátásban, de azt tudni kell, hogy ezzel a bevételi oldal is csökken fog. A bérpótló juttatás
kiadásait 750 ezer forintra kellene csökkenteni. Az ápolási díjak adottak. Az átmeneti segély szakfeladatra
betervezett összeget 100 ezer forinttal csökkenthetik. A temetési segély az önkormányzat rendelete alapján
került beállításra. Helyi eseti lakásfenntartási támogatáson került beállításra a nyugdíjasoknak rendeletben
megállapított szemétszállításra vonatkozó kedvezmény.
Áder László képviselő válogatás nélkül fizetnek mindenkinek, annak is, aki elviteti, meg annak is aki, nem?
Burányi Bernadett körjegyző ha behozza a számláját és jogosult rá, akkor kifizeti az önkormányzat a
rendelet alapján biztosított kedvezményt.
Kamocsai Sándor polgármester a Bursa Hungarica a testület által megállapított összeg. Közcélú
foglalkoztatás szakfeladaton a régi szerződésből fakadó önkormányzati kiadás jelenik meg. Erre az összegre
pályázatot nyújtottak be a munkaügyi központhoz. Közhasznú foglalkoztatásnál 4 fővel számoltak 4
hónapra. Ennek az összegnek a 95 %-a visszaigényelhető pályázat útján. Könyvtári feladatok ellátása
szakfeladaton a mozgókönyvtár működésével felmerülő kiadásokkal, bevételekkel terveztek. Teljes
terjedelmében a TKT finanszírozza a mozgókönyvtárt.
Christmann-né Horváth Klára képviselő a szőgyei alapítvány támogatását javasolja havi 20 ezer forintra
csökkenteni, a megmaradó 120 ezer forintból a nyugdíjas kirándulásra szeretne 20 ezer forintot, a többit
pedig a falunapi költségekre kéri felhasználni.
Kamocsai Sándor polgármester kéri, hogy az itt elhangzott módosításokkal fogadja el a testület a 2011.
évi költségvetést.
Ezt követően képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2011.(II.11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2011. évi költségvetése
(A rendelet külön íven kerül kiadásra.)

2.) Köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló rendelet módosítása
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző

Burányi Bernadett körjegyző a köztisztviselők juttatásait rendeletben el kell fogadni a köztisztviselői
törvény rendelkezéseit figyelembe véve. Ezt követően a részletszabályokat belső szabályzatban kell
megállapítani. A rendelet módosítást egyrészt szükséges a tavalyi évben bevezetett cafatéria – rendszer miatt,
hisz itt voltak olyan juttatási formák, amelyek megszűntek. Másrészt a szociális juttatás felhasználásra kellene
a testületnek javaslatot tenni. Korábbi polgármesteri javaslat volt az egyes szolgáltatások kedvezményes
igénybevétele, illetve lehetséges még kedvezményes étkeztetés és üdültetés is. A rendelettervezetben a
módosítások az elhangzottak. Ezen kívül más módosítás nincs a rendeletben, az előző rendeletben is
szerepeltek a nyugdíjas köztisztviselők.
Győri Csaba képviselő a referenst hogyan fogják megjelölni?
Burányi Bernadett körjegyző a referens a rendeletben konkrétan meg van jelölve, az a köztisztviselő,
akinek munkaköri feladatai közé tartozik a személyügyi feladatok végzése. Nincs olyan sok nyugdíjas, hogy
ne tudják őket figyelemmel kísérni. Van, aki a faluban él, aki pedig nem az is rendszeresen tiszteletét teszi a
Körjegyzőségen.
Győri Csaba képviselő ezt a dolgozó pénzben megkapja?
Burányi Bernadett körjegyző a törvény szerint ezek természetben juttatások.
Kamocsai Sándor polgármester javasolná, hogy a szolgáltatás jellegű kiadásokra legyen beállítva ez az
összeg. A véneki testület felvetette, hogy ez az összeg motivációs rendszerként működjön. Javasolja ő is,
hogy a szabályzatba ez így kerüljön be.
Ezt követően képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2011.(II.11.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint
szociális és kegyeleti támogatásról
(A rendelet külön íven kerül kiadásra.)

5.) Egyéb döntést igénylő ügyek
A.) Az IKSZT nyertes kivitelezőjének kiválasztása
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a beérkezett ajánlatokat kitérve az ajánlattevőre és az ajánlat
összegére. Tekintettel arra, hogy a kiírás szerint a nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ellenszolgáltatású
ajánlat a Bíráló Bizottság az Arvia Kft. Ajánlatát javasolja elfogadni.
Ezt követően a képviselő-testület-egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
13/2011.(II. 10.) határozat
A Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Községháza átalakítása és
bővítése – Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kivitelezése” tárgyú közbeszerzési
eljárásban- a Bíráló Bizottság javaslata alapján- nyertes ajánlattevőnek az Arvia Kft.-t

(9024, Győr, Bartók Béla u. 8/A.) választja ki.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel nettó
21. 944. 142,- Ft értékben a szerződést megkösse.
Határidő: 2011. február 23.
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester
B.) Közbeszerzési terv módosítása
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző
Burányi Bernadett körjegyző ismerteti, a közbeszerzési terv elfogadására vonatkozó jogszabályi
előírásokat. Az év elején az önkormányzat nem tudja biztosan, hogy a tervezett beruházások milyen
mértékben valósulnak meg, év elején még számba veszi az összes lehetséges közbeszerzést. Kisbajcs
esetében is vannak olyan beruházások, amelyek áthúzódnak 2011. évre. Három dolog kerül ki így a
közbeszerzési tervből: tanösvény, mozgószínpad, IKSZT. Továbbá a közbeszerzési eljárás lefolytatásának
tervezett időpontjai sem úgy alakultak. Ezt is szükséges a tényleges állapothoz igazítani. Kéri a képviselőket,
hogy a módosítást fogadják el.
Ezt követően a képviselő-testület-egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
14/2011.(II.10.) határozat
A Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi közbeszerzési
tervének módosítását az előterjesztés szerint elfogadja és tudomásul veszi.
Határidő: Azonnal
Felelős: Burányi Bernadett körjegyző
C.) TIOP-os pályázathoz árajánlatok elbírálása
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester
Kamocsai Sándor polgármester 3 árajánlat érkezet a megkeresés alapján. Mindez nem közbeszerzésre
kötelezett beruházás és 100%-os támogatottságot élvez. Ismerteti az ajánlatokat: LS Hungary KFT csak egy
prospektust küldött, amit nem lehet ajánlatként értékelni. A Konkoord Kft. illetve a Lumen kft. ajánlata
között 14 ezer forintos különbség van a Konkoord Kft. javára. Javasolja a Konkoord Kft. ajánlatát
elfogadni. A három polgármestert tájékoztatta az ajánlatokról, az ő javaslatuk is Konkoord Kft. ajánlatának
elfogadása. A polgármesterek felhatalmazták Kisbajcs Község Önkormányzatát az ajánlat elfogadására, és
mint gesztorönkormányzat a döntés meghozatalára.
Ezt követően a képviselő-testület-egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
15/2011.(II.10.) határozat
A Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A kisbajcsi általános iskola és
tagintézménye informatikai fejlesztése” című pályázatában ( TIOP-1.1.1/07/1.) - a fenntartó
önkormányzatok felhatalmazása alapján - kivitelezőnek a Konkoord Kft.-t (9023. Győr,
Fehérvári út 17/b.) választja ki.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel nettó
6.828.800,- Ft értékben, illetve tárgyi adómentes 40.000,- Ft oktatási díj értékben a
szerződést megkösse.
Határidő: Azonnal
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester

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

