
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 19-én (kedden) 
17.00 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 külsős alpolgármester 

 
Igazoltan távol van:   Győri Csaba képviselő 
 
Jelen vannak továbbá: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 

   Deák Adrienn ügykezelő - jegyzőkönyvvezető 
 
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.) Beszámoló a két ülés között történtekről 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az előző képviselő-testületi ülés óta az alábbi dolgok 
történtek. 
A mozgószínpad építésére a kivitelező Fore Kft.-vel és a műszaki ellenőrzést ellátó Murex Bt.-vel 
megkötötték a szerződéseket, elkezdődött és hamarosan be is fejeződik a színpad építése, valamint 
áprilisban sor kerül az elszámolás benyújtására is. Az IKSzT beruházás műszaki ellenőrzésére a 
szerződést megkötöttük, az óvoda fűtéskorszerűsítésére beadtuk a pályázatot, kihirdetésre került 
helyben a „Jó tanuló - jó sportoló” pályázati felhívás és annak részletes feltételei. Az emelt összegű 
kommunális adó felhasználásra érkeztek javaslatok, melyeket ismerteti fog a későbbiekben. 
Csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos helyszíni bejárást, ezt követően a költségvetésről szóló 
beszámolót tartottunk Kisbajcson és Szőgyén, mindkét településrészen megtörtént a hulladékgyűjtés, 
meglehetősen alacsony volt a résztvevők száma. 
Első lakáshoz jutás támogatási kérelmek érkeztek, melyeket a mai napon a képviselő-testület elbírál. 
Közmunkaprogramra volt jelentkező, de a mai napig nem tudta az önkormányzat foglalkoztatni, mivel 
nem jelentkezett be az illető a Munkaügyi Központba.  
 
Áder László képviselő kérdezi, hogy az IKSzT Községháza bővítésével kapcsolatos tervek 
megérkeztek-e már? 
 



Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy még nem érkeztek meg a tervek. Kéri, hogy a 
testület a beszámolót fogadja el. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület-egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
38 / 2011.(IV.19.) határozat 

 Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 18, 19,20,22,23,24,25,26,30/2011. (III.22.) 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta, és tudomásul vette. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

2.) Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2010. évi költségvetésének 
módosítása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a 2010. évi költségvetés módosításához kapcsolódó 
írásos előterjesztést a képviselők kézhez kapták. Ismerteti a rendelet-tervezetet. Kéri, hogy a képviselők 
tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 
 
Áder László képviselő kérdezi, hogy Kisbajcs községben volt-e kisebbségi választás? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy nem volt, de az értesítőket és ajánlószelvényeket 
kézbesíteni kellett.  
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző Ennek költségeit teljes egészében finanszírozta az állam, 
nekünk többlet kiadással nem járt. 
 
Áder László képviselő kérdezi, hogy miért van szükség a költségvetés módosítására? 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző ismerteti az előirányzat módosítások okait: Az utolsó 
módosítás óta az önkormányzat a kisebbségi választásra, rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben 
nyújtott egyszeri pénzbeli támogatásra, mozgáskorlátozottak segítésére kapott költségvetési támogatást, 
utólagos lemondásra került sor állami normatíváról iskolai étkeztetés szakfeladaton, továbbá 
csökkentek a szociális támogatásra fordított kifizetések is. Ismerteti a módosított főösszegeket 
 
Kamocsai Sándor polgármester kérdezi, hogy a 2010. évi költségvetési rendelet módosítását az 
előterjesztett számokkal elfogadja-e a testület. 
 
Ezt követően képviselő-testület egyhangúlag  az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
7 /2011. (IV.20.) rendelete 

Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2010. évi költségvetéséről szóló 2 /2010. 
(III.02.) rendeletének módosításáról 

 (A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 
 
 
 



3.) Beszámoló az önkormányzat 2010. évi tevékenységéről (zárszámadás) 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

  
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők kézhez kapták, 
ismerteti a rendelettervezetet, illetve a szöveges előterjesztést. Beszámol arról, hogy az önkormányzat 
vagyona 16%-kal növekedett, jelen pillanatban 1 millió Ft-tal terhelt az önkormányzat. A záró 
pénzkészlet -360.000 Ft 
Ismerteti a tavalyi adóbehajtásokkal kapcsolatos költségeket, valamint a behajthatatlan követeléseket. 
Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy vannak olyan lakosok a községben, akik nem tudnak rákötni a 
szennyvíz rendszerre, nekik talajterhelési díjat kell fizetniük. A 2010. évi költségvetésben ez még nem 
jelenik meg. 
A tartósan adott kölcsönök tekintetében egy személy rendezte tartozását, másik adós a nyári 
hónapokban fizeti meg a részére adott kölcsön fennmaradó részét.  
Kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 
 
Áder László képviselő kérdezi, milyen módon próbálták meg behajtani a kintlévőségeket? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy évente több alkalommal küldünk felszólítást, 
eredménytelenül. 
 
Áder László képviselő A többszöri felszólítás ellenére sem fizető adóst ismételten fel kell hívni a 
tartozás kiegyenlítésére, figyelmeztetve egyúttal a lehetséges szankciókra is. Amennyiben ebben az 
évben sem fizeti be az összeget, a jövő évben pótlékokkal emelten kell behajtani. 
 
  
 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8 /2011. (IV.20.) rendelete 

Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2010. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 
 

 
4.) 2011. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző elmondja, hogy azért szükséges a tavalyi közbeszerzési tervet 
módosítani, mivel az idei évre áthúzódik 3 közbeszerzés. A terv elkészítésekor a már megnyert 
pályázatok alapján, illetve a beadott pályázatokból indult ki.  
A közbeszerzési tervet év közben lehet módosítani, attól függően, hogy milyen eljárások valósultak meg 
belőle. Az elfogadott tervet a honlapon közzé kell tenni és 5 évig megőrizni. 
A képviselők az írásos előterjesztést kézhez kapták, kéri, hogy azt vitassák meg. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az IKSzT pályázat beruházása az idei évben valósul 
meg, a jövő évben kerülnek beszerzésre az irodai gépek. 
A csapadékvíz elvezetés beruházással kapcsolatban elmondja, hogy az idei évben újabb pályázatot írnak 
ki, augusztusi beadással.  Amennyiben lehetőség lesz rá, illetve költségbe nem kerül, javasolja újra 
benyújtani a pályázatot. 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 



39/2011.(IV.19.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés alapján elfogadja, és tudomásul veszi.  
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

5.)  2010. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a belső ellenőrzéssel megbízott szakértők az iskola, 
és az óvoda élelmezési tevékenységét vizsgálták. Cél annak megállapítása volt, hogy az élelmezés 
szabályozása és gyakorlata megfelel-e a jogszabályoknak. Felülvizsgálták az önkormányzati rendeletben 
rögzített térítési díjakat is. Az ellenőrök csupán egy javaslatot tettek, nevezetesen, hogy  többszöri 
alkalommal kell gyümölcsöt biztosítani az étkezésekhez, mint azt eddig tettük. Kéri, hogy a képviselők 
fogadják el a jelentést. 
 
A képviselő-testület a jelentést egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

40/2011.(IV.19.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzatnál 2010. évben végzett belső 

ellenőrzésről szóló tájékoztatót elfogadja és tudomásul veszi.  
Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 
 
 

6.)  Egyéb döntést igénylő ügyek 
 

A.) ÖNHIKI pályázat, működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

  
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy pályázatot lehet benyújtani önhiki támogatásra 
ebben az évben is. Azonban szigorodtak a feltételek, többek között azok az önkormányzatok 
részesíthetők ilyenfajta támogatási módban, ahol az önkormányzat nem tudja fizetni a közüzemi 
számlákat. Tájékoztatja a testületet, hogy az eddigiektől eltérően, 2011. évben már csak egy fajta 
támogatási lehetőségre lehet pályázni, az önhikit és a működésképtelen önkormányzatok támogatását 
összevonták, kevert megoldás született, meglehetősen kemény feltételekkel.  
Szz első beadási határidő 2011. május 2. Ebben az évben igényelhető még támogatás szeptember 10. és 
november 5. határidővel, egy önkormányzat azonban legfeljebb kétszer nyújthat be támogatási igényt. 
Javasolja benyújtani ezt a pályázatot. 
 
Christmann-né Horváth Klára képviselő mindenképpen ki kell használni a lehetőséget 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
41/2011. (IV.19.) határozata 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó 
igény benyújtásáról 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy – amennyiben és amikor 

a pályázati feltételeknek Kisbajcs önkormányzata megfelel, - a 2011. évi költségvetési törvény 6. 



mellékletének 2. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.  

 

1. Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi 

költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján 

(továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 

2. Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önhibáján kívül hátrányos helyzetben 

lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő 

nyilatkozatot teszi: 

I. b) A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő alatti, és 

Kisbajcs székhelyű körjegyzőséghez tartozik. 

II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött, és 2011. évben ilyen 

jogcímen 18 200 ezer forint összegű bevételt tervez. 

III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési 

rendeletét 11 625 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 

IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 

88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. 

V. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett. 

 

A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a pályázati kritériumok megvizsgálására, ennek 

függvényében a pályázat elkészítésére, a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 

 
 

B) Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása 
   Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Győr-Szol azzal a kéréssel kereste meg az 
önkormányzatot, hogy a rendeletében szereplő háromhavi számlázás helyett a jelenleg is gyakorlatban 
lévő kéthavi ütemezést tegye lehetővé, ezért szükséges a rendelet módosítása, amennyiben ez a 
testületnek megfelel. Szerinte ez a számlázási ütem a lakosságnak is kedvezőbb, mint a negyedéves 
fizetés. Javasolja a rendelet módosítását. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag  az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/ 2011.(IV. 20.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
9/2010.(XII.23.) rendelet módosításáról 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 
 
 
 
 



C) Kisbajcs, Kismező utca burkolat építési ügye  
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy április 8-án a Községházán egyeztető tárgyalást 
tartottak a Kismező utca burkolat építése tárgyában. Elmondja, hogy kértek árajánlatot a burkolat 
építésére, valamint az árkok kiépítésére. Ismerteti az árajánlatot. Javasolja, hogy az építésügyi előadóval 
ki kellene dolgozni a munkálatok megvalósítási színvonalára különböző variációkat. 
 
Áder László képviselő A lehetséges változatokat kérdőívben ki lehetne küldeni a Kismező utca 
lakosainak, dönthessenek, hogy milyen módon valósuljon meg az útépítés. 
 
Jelen napirendi pontnál a képviselő-testület döntést nem hozott. 
 
 

D) Emelt összegű kommunális adó felhasználására beérkezett javaslatok 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a község lakosságának véleményét kérték, hogy mire 
fordítsák a kommunális adó bevételét. Ismerteti a kérdőíveken beérkezett véleményeket. Javasolja a  
vízelvezető árkok rendbetételét. 
 
Jelen napirendi pontnál a képviselő-testület döntést nem hozott. 
 
 

 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor polgármester megköszönte a képviselők aktív 
részvételét, és a nyílt ülést bezárta. 

 
 

 
K.m.f. 

 
 

Kamocsai Sándor    Tóthné Ács Ildikó 
 polgármester megbízott körjegyző 


