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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 16-án 
(kedden) 19.00 órai kezdettel tartott nyílt képviselő-testületi ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 
  
Jelen vannak:    Kamocsai Sándor polgármester 

Áder László 
Győri Csaba 
Tolnai Ferencné képviselők 
Császárné Kovács Erzsébet külsős alpolgármester 

 
Igazoltan távol van: Christmann-né Horváth Klára képviselő 
 
Jelen vannak továbbá:  Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző  

Tolnay Béláné gazdálkodási előadó – jegyzőkönyvvezető 
Major Gabriella ügykezelő 

 
 
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 lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az előző képviselő-testületi ülések óta több 
határozat végrehajtási határideje járt le, így: vállaltuk a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
rendszer Alapító Okirat szerinti, 10%-os pályázati önrészének visszafizetését 2015-ig; elfogadta a 
testület a háziorvosi ügyelet idejének módosítását; csatlakozott Kisbajcs az Arrabona EGTC-hez, 
de csatlakozási szándékunkra még nem érkezett válasz. Sor került a kisbajcsi iskolába járó tanulók 
ingyenes füzetcsomagjainak kiosztására, és augusztus 14.-én aláírtuk a testvértelepülési 
együttműködési megállapodást Csilizradvány községgel. 
Kéri, hogy a képviselők a beszámolót fogadják el. 

 

 
Ezt követően a képviselő-testület-egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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83 / 2011. (VIII.16.) határozat 
 Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 61-65 /2011. (VI.30.),  

valamint a 67-69 /2011. (VIII.09.) határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta, és 
tudomásul vette. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

 
2.) Beszámoló az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2011. I. félévi 

gazdálkodásának eredményéről 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a testületi tagok az írásos anyagot megkapták. 
Esetleges kérdéseket tegyék fel.  
 
Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy az ÁNTSZ ellenőrzés hogyan zajlott, csak jöttek vagy 
előre bejelentkeznek.  
Tolnai Ferencné képviselő válaszolva a kérdésre elmondja, hogy általában egy évben egyszer 
jönnek bejelentés nélkül. 
Áder László képviselő kérdezi, hogy lehet e már tudni, miből adódik a jelentős villanyszámla-
növekedés a temetőnél. 
Kamocsai Sándor polgármester elárulja, hogy még nem tudja, azonban mindenképpen utána 
kell járni. Fel kell venni a kapcsolatot az E.on - val. 
Kamocsai Sándor polgármester kérdezi, hány közcélú foglalkoztatás került betervezésre, mivel 
jelentős a túlköltés. 
Tolnay Béláné a közcélú foglalkoztatottak két szakfeladaton kerültek betervezve. Azonban csak 
1 szakfeladatra került lekönyvelésre, két eredeti előirányzatot figyelembe véve azonban nem 
kerüljük el az ötven százalékot. 
 
A testületi tagok egyhangúlag elfogadta a beszámolót. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
 

84/ 2011. (VIII.16.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények gazdálkodásának 2011. I. féléves 
teljesüléséről szóló beszámolót tudomásul veszi, és az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

3.) Folyószámla-hitel megújítása 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy jelenleg 20 millió forintos folyószámla hitel 
kerete van az önkormányzatnak. Ezt az összeget 5 millió forinttal kívánjuk csökkenteni, mivel 
várhatóan ez szükséges lesz, az IKSZT kifizetéséhez. 
Győri Csaba képviselő kérdezte, hogy mennyi volt a legnagyobb összeg, amit kihasznált az 
önkormányzat.  
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Kamocsai Sándor polgármester elmondta, hogy 2010. évben 1-2 milliót nem léptük át azonban 
ebben az évben elértük a 8 millió forintot is, jelenleg 4,5 millió forint mínusszal rendelkezik az 
önkormányzat. Azonban tudni kell, hogy a Leader-támogatást még nem kapta meg az 
önkormányzat, valamint a csapadékvízhez kifizetésre került a szállítói finanszírozáson kívül 
minden számla kifizetésre került. 
Sajnos az önkormányzat nem kapott éven túli hitelt, ezért az IKSZT-t saját részét az 
önkormányzatnak kell kifizetnie. 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy szükségesnek tartja, hogy a 15 millió forintot 
felvegyen. Kéri a képviselőket, hogy erről hozzák meg döntésüket. 
 
 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 

85/ 2011. (VIII.16.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

 15 millió forint hitel felvételét jóváhagyja. Felkéri a polgármestert, hogy a hitel-felvétel ügyében 
járjon el és a szükséges intézkedést tegye meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
 

4.) Döntés együttműködési megállapodás aláírásáról Gönyű Község 
Önkormányzatával 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy Gönyű község polgármestere levélben kereste 
meg az Önkormányzatot, hogy együttműködést ajánljon fel a Gönyű által benyújtott K.E.O.P. 
pályázaton belül. Az együttműködés költséggel nem járna, az önkormányzat vállalná. 
A testület a négyes testületi ülésén már tárgyalta az együttműködési megállapodást. 
 
A képviselő-testület jelen napirendi pontnál a döntését már a négyes testületi ülésén meghozta. 
 
 
 
 

5.) Döntés könyvvizsgálatról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy szükségessé vált a könyvvizsgálat az 
önkormányzatnál, mivel már régen került sor ilyenre. A könyvvizsgálat tárgya a beszámoló és 
annak szabályosságának vizsgálata, valamint az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és gazdasági 
helyzetének értékelése lenne. A könyvvizsgáló által megadott díj tartalmazza a hitelfelvételek 
véleményezését is, ami Kisbajcs esetében meglehetősen fontos. 
 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
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86/ 2011. (VIII.16.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

a könyvvizsgálatról szóló megállapodást elfogadta és felkéri a polgármestert, hogy az 
ügyben járjon el és a megállapodási szerződést írja alá. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
 

6.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

A) ÖNHIKI - pályázat benyújtásának lehetősége 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti, hogy a beadási határidő 2011. 
szeptember 12. napja, így a pályázatot be kell nyújtani.  

 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 

87/ 2011. (VIII.16.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

az ÖNHIKI pályázat benyújtását jóváhagyja és felkéri a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

Határidő : azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
 
B) Posta tetőszerkezetének felújítása, esetleges javítása 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a posta tetőszerkezetét 
szakértő megvizsgálta és nyilatkozata szerint ahhoz nem igazán lehet 
hozzányúlni, mert az egy két cserép kicserélése esetlegesen több cserépbe 
kerülne. Polgármester véleménye szerint a legjobb megoldás a Lindab-
lemezzel történő fedés volna.  
Áder László képviselő kérdezi, hogy, bádogot ne tetessünk e rá; a fa 
szerkezethez ne nyúljunk hozzá. Szerinte, ha nincs rá pénzünk, akkor csak 
a cserepek igazítása marad, vagy esetleg finanszírozza meg a posta ezt a 
feladatot. 
 

A képviselők határozatot nem hoztak 
 
 

C.)             Helyi családsegítés megoldása, esetlegesen Nagybajcs községgel közösen  
Kamocsai Sándor polgármester szerint erre mindenképpen vissza kell 
térni, mivel egyre több az igény erre az ellátási formára. 

 
A képviselők határozathozatal nélkül tudomásul vették a tájékoztatást. 
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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   mb. körjegyző 

 

 

 

 

 


