
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.12. 22. napján (szerdán) 

17.30órakor tartott 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: Győri Csaba képviselő 

 

Jelen vannak továbbá:Burányi Bernadett körjegyző 

      Deák Adrienn- jegyzőkönyvvezető 

 

 

Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, mert 5 főből 4 fő jelen van. Ismerteti a napirendeket a meghívóban foglaltak szerint. 

 

A képviselő-testület a napirendi pontokkal egyhangúlag határozathozatal nélkül egyetérett és az 

alábbi napirendeket tárgyalták. 

 

 

1. Beszámoló két ülés között történtekről 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy 2010. október 25. óta megtörtént az iskola 

akadálymentesítési munkáinak ünnepélyes átadása. 

A csapadékvíz közbeszerzésére 3 árajánlatot kértek, de még nem érkezett meg mind. Akikkel ez 

évben dolgoztak, azok közül az Escorial volt a legmegfelelőbb, de meg kell várni a másik két 

árajánlatot. Az Escorial 300.000 Ft+ÁFA értékben adott ajánlatot. 

Lezajlott a mikulás ünnepség, a nyugdíjas találkozó. A nyugdíjas utalványokat nem vitte el 

mindenki, aki a héten nem jelentkezik érte, annak már nem tudjuk kiadni. Több nyugdíjasra 

számított az ünnepségen.  

Bejelentés érkezett a SAPARD pályázat ellenőrzésével kapcsolatban 2011. január 4-ére. 

Az Emlékpark ellenőrzése megtörtént. 

Az akadálymentesítéssel kapcsolatban elmondja, hogy a kivitelezők jelentkeztek a fizetségükért, de 

az önkormányzat utólag tud fizetni. 

 

A beszámolót a képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül elfogadva. 

 

 

2. Települési szilárd hulladék kezelésével kapcsoltos közszolgáltatásról szóló rendelet 

módosítása 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a képviselők az írásos előterjesztést kézhez 

kapták. Elmondja továbbá, hogy részt vett azon a tájékoztatón amin a Győr-Szol Zrt. és a 

Vagyongazdálkodás vezetője is jelen volt. Javasolták, hogy a rendelkezésre állási díjat fizessék 

havonta az ingatlantulajdonosok, valamint a barna fedelű kukák ürítési díját. Ezen túlmenően 2011. 



első félévében nem kell még a hiteltörlesztést fizetni, az első félévben újratárgyalják a kérdést és azt 

követően kell döntést hoznia az önkormányzatnak. Jelenleg azt szeretnék, ha az önkormányzatok 

felvállalnák a hitel törletését. El kell mondani, hogy minderre azért került sor, mert az állami 

támogatást a társulás nem kapta meg. Ezt a kieső összeget hitelfelvételből tudta csak pótolni a 

társulás. 

 

Burányi Bernadett körjegyző ismerteti a díjakat a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

által megküldött tájékoztatás alapján. Javasolaj ezeket a díjakat szerepeltetni a rendeletben, mivel 

amikor a megíhvó készült még hivatalos javaslat nem állt rendelkezésre, csak az öttevényi 

polgármester levele. 

 

Áder László képviselő javasolja a lakosság tájékoztatását a szemét hulladékudvarra való 

szállításával, valamint a hulladékszállítási díjakkal kapcsolatban. 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a lakosság tájékoztatása tervben van ezügyben, 

azonban az újságban már nem tudja ezt megjelentetni, mert az anyagot már leadta mielőtt a Győr-

Szol. Zrt.  tájékoztatása megérkezett. 

 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a 70 év felettiek ez idáig 50%-os díj kedvezményt 

kaptak, amit kérelmezni kellett. Egyéb feltételehz kötve nem volt. Most is állapíthat meg a testület 

kedvezményt. Ez esetben az önkormányzatnak kell biztosítania  hozzá a forrást  és azt is figyelembe 

kell venni, hogy az idei évtől a szemétdíj jelentősen megemelkedik. Kérdezi, hogy legyen-e 

kedvezmény a rendeletben, milyen formában? 

 

Kamocsai Sándor polgármester szeretné, ha nem csak a nyugdíjasokra, hanem a kiskeresetű aktív 

dolgozókra is gondolnának. 

 

Áder László képviselő nem javasolja a támogatást. Szerinte ne az önkormányzat vállalja magára 

ezeket a dolgokat. 

 

Császárné Kovács Erzsébet külsős alpolgármester szerint maradjon az 50%-os támogatás a 

nyugdíjasoknak, de keresetüket vegyék figyelembe és csak az egyedül élő nyugdíjasok kapjanak 

támogatást. 

 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy jövedelemhatárként a nyugdíjminimum 150-200%-

át szokták ilyen esetben megállapítani. 

 

Kamocsai Sándor polgármester szerint a nyugdíjasoknak nehéz kifizetni ezt az összeget.  

 

Császárné Kovács Erzsébet képviselő javasolja, hogy az egy főre jutó jövedelemet 70.000 Ft alatt 

állapítsák meg. 

 

Áder László képviselő nem javasolja hogy 50.000,-Ft feletti egy főre eső jövedelemmel rendelkező 

családok kapjanak. 

 

Kamocsai Sándor polgármester javasolja, hogy a korhatárt 65 év-re vigyék le.  

 

Császárné Kovács Erzsébet képviselő javasolja, hogy a házaspároknak 25%-ban térítsék a díjat. 

 

Kamocsai Sándor polgármester javasolja, hogy egyedülálló 65 év felettieknek 50%-ban 

támogassák nyugdíjminimum 250%-a alatt. Az házastársak esetében 65 év felett 30% támogatást 

kapjanak 250 %- alatt. 

Összefoglalja az elhangzottakat és kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 

 



 

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

 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2010.(XII.23.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról  
(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 

 

3. Közműves víz és kommunális szennyvíz díjról, a csapadékvíz eleveztés díjának 

meghatározásáról szóló rendelet elfogadása 

      Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a Pannon-Víz Közgyűlés elfogadta a 2011. évi 

díjakat, amit elfogadás céljából az önkormányzatnak is megküldött. Elmonja, hogy az emelkedés  

4%-os. Ismerteti a 2010. évi díjakat is. 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy amely ingatlan nincs rákötve a 

szennyvízcsatornába, háromszoros árat fizet a jövő évben. 

Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 

  

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

 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2010.(XII.23.) önkormányzati rendelete 
A közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának 

meghatározásáról 

 (A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 

 

4. Kommunális adó rendelet módosítása  

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a koncepció készítésekor döntött a testület a 

kommunális adó megemeléséről. A rendeletmódosítást az idei évben meg kell tenni, mivel az adózó 

helyzete nem súlyosbodhat az adóévben. Ezt az idei rendeletmódosítással lehet kiküszöbölni. 

  

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

 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2010.(XII.23.) önkormányzati rendelete 
A kommunális adóról 

 (A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 

 

5. Egyéb döntést igénylő ügyek 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, Burányi Bernadett körjegyző 

 

A.) Győri Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása 

 

Burányi Bernadett körjegyző ismerteti a megállapodás módosításának okát: a megyei 

önkormányzat nem vállalja a logopédiai feladatot, a társulás munkaszervezete egy fő pénzügyi és 

gazdasági ügyintéző helyett 2 főre módosul. Mindez nem jelent az önkormányzat számára 

többletköltséget. Kéri a képviselőket, fogadják el a módosítást. 



 

Ezt követően képviselő-testület egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 

 

116/2010. (XII.22.) határozata 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás társulási 

megállapodásának módosítását az előterjesztés szerint elfogadja, és tudomásul veszi.    

Határidő: Azonnal  

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

 

B.) Energiaszolgáltató váltás 

 

Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőúket az energiaszolgáltató váltás jelenlegi 

állásáról, a bekért ajánlatokról, az ígért kedvezményekről. De váltásra csak akkor kerül sor, ha 

minden adat rendelkezésére áll. Jelenleg ez nem adott feltétel. A későbbiekben is tájékoztatja a 

testületet. 

 

A képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette. 

 

 

C.) 109/2010.(XI.22.) számú határozat módosítása 

 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a költségvetési koncepció elfogadásakor döntött a 

testület a 2011. évtől alkalmazandó bérleti díjakról. Az érintetteket erről értesíteni kell, ehhez 

szükséges a határozat módosítása. 

 

Ezt követően képviselő-testület egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 

 

120/2010.(XII.22.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2010.(XI.22.) határozatát az alábbiak 

szerint módosítja: 

a.) Az önkormányzat tulajdonában lévő orvosi szolgálati lakás bérleti díja 2011. évtől 45.000,- 

Ft/hó. 

b.) Az önkormányzat tulajdonában lévő Postaépület bérleti díja 2011. évtől 15.000,- Ft/hó. 

c.) Az önkormányzat tulajdonában lévő rendőrlakás bérleti díja 2011. évtől 25.000,- Ft/hó. 

d.) Az önkormányzat tulajdonában lévő Kisbajcs, Töltéssor u. 9. szám alatt található 

lakóingatlan bérleti díja 2011. évtől 2000,- Ft/hó. 

A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a bérleti díj emelkedést az érintettekkel közölje, és a 

szerződés módosításokat készítse elő. 

Határidő: 2011. január 15. 

Felelős: Burányi Bernadett körjegyző 

 

 

Mivel más bejelentés nem volt Kamocsai Sándor polgármester bezárta a nyílvános képviselő-

testületi ülést. 

 

K.m.f. 

 

 

Kamocsai Sándor     Burányi Bernadett 

polgármester      körjegyző 

 

 

 


