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JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
 
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 11.-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 
Győri Csaba képviselő  
Tolnai Ferencné képviselők 
 

Igazoltan távol van: Császárné Kovács Erzsébet külsős alpolgármester 
 
Jelen vannak továbbá: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző - jegyzőkönyvvezető 
 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes, mert az 5 tag közül mindenki 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 a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta több 
határozat végrehajtási határideje járt le, nevezetesen: tájékoztattuk, és kérdőívet küldtünk a 
Kismező utca lakóinak az utca burkolatépítése tárgyában, folyik a rendezési terv felülvizsgálata, 
módosult a háziorvosi ügyelet ideje, aláírásra került az utazó pedagógusok támogatásáról szóló 
megállapodás, amelyet a GyTKT nyújt a szakos tanárok részére, valamint kifizetésre került a Jó 
tanuló – jó sportoló pályázat nyertesének díja. Támogató nyilatkozatot írtunk alá a 
„Nagycsaládosok a családokért” projekt megvalósításához, és támogatjuk a Szociális Bizottság 
felállítását a GyTKT-n belül. 
Ezen kívül kiválasztásra került az iskola karbantartója, megtörtént az IKSzT műszaki átadás-
átvétele, az alpolgármesterrel részt vettünk a szlovákiai Csicsón rendezett okt.6.-i ünnepségen. 
Kéri, hogy a képviselők fogadják el a beszámolót. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
 

100/2011. (X.11.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 90,91,93,94,95,96 /2011. (IX.08.) és a 
98,99  / 2011. (IX.14.) határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi, és 

elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

2.) Felnőtt korúkra vonatkozó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző elmondja, hogy 2011. szeptember 1-jétől változtak a szociális 
törvény előírásai a lakásfenntartási támogatásról, így a helyi lakásfenntartási támogatás feltételei is, 
ezért a helyi rendelet módosítására van szükség. A rendeletmódosítás tervezetét a képviselők 
előterjesztésben kézhez kapták, több kérdésben is dönteni kell. Mekkora legyen a havonta adható 
összeg, maximuma legyen-e. A benyújtási határidőkről is dönteni kell. Lehetőség van az egy- és 
többszemélyes háztartások közti differenciálásra is. 
 
Győri Csaba képviselő Szerintem nem szükséges a támogatási összeget maximalizálni, a 
vagyonkorlátot viszont jó dolognak tartom. 
 
Christmann-né Horváth Klára képviselő Én is így gondolom, ne forduljon elő olyan, hogy a 
kérelmezőnek autója, nyaralója van, és kérelmet nyújt be. 
 
Áder László képviselő Szerintem kell meghatározni támogatási maximumot is. 
 
Kamocsai Sándor polgármester Legyen 10 000,- Ft/hó, mert anélkül, ha emelkednek az árak, 
megint módosítani kell a rendeletünket. 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző kérdezi, reálisak-e a jelenleg rögzített és elismerhető 
költséghatárok? 
 
Győri Csaba képviselő Szerintem a vízfogyasztásnál az 5m³/fő nagyon sok 
 
Áder László képviselő Egyetértek, ez nagyon sok, pazarlás. Legyen 2,5m³/fogyasztási egység az 
elismerhető költség. 
 
Győri Csaba képviselő Az egyedül élőket, és a gyermeküket egyedül nevelőket mindenképpen 
meg kell különböztetni, teljesen más nagyságrend, mint egy többtagú háztartás. 
 
Kamocsai Sándor polgármester Javaslom, hogy a jövedelemhatár egyszemélyes háztartásnál a 
nyugdíjminimum 300%-a legyen. 

 
Ezt követően képviselő-testület egyhangúlag  az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
11/2011.(X.12.) önkormányzati rendelete a 

Felnőtt korúkra vonatkozó szociális ellátásokról szóló  
11 / 2007. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról  

(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 
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3.) Döntés Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az előző évekhez hasonlóan idén is lehetőség 
nyílik csatlakozni az ösztöndíjpályázathoz. Az önkormányzat a megyei önkormányzattal együtt 
ítélhet meg támogatást a pályázóknak, illetve az intézmény is támogathatja a főiskolásokat, 
egyetemistákat. Megemlíti, jellemző tendencia az utóbbi években, hogy az intézmények és a 
megyei önkormányzat által nyújtott támogatás egyre inkább elmaradt. A kisbajcsi önkormányzat, 
mint minden évben, a 2011. évi költségvetésébe is betervezte az ösztöndíjat.  
 
Áder László képviselő: Milyen alapon kerül elbírálásra a pályázat, és mekkora összegről van szó? 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: A testület a szociálisan rászoruló főiskolai, egyetemi 
hallgatókat tudja támogatni ezzel az ösztöndíjjal, és maga dönti el, mekkora összegű támogatást 
nyújt egy-egy tanulónak. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
101/2011. (X.11.) határozat  

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 

létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 
fordulójához. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló nyilatkozatot 
aláírja, és azt az illetékes szerv felé megküldje, továbbá felkéri a megbízott körjegyzőt a pályázat 

helyi lebonyolítására. 
Határidő: 2011. október 14., folyamatos 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester,  

Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 
 
 

4.) Döntés 2012. évi belső ellenőrzési tervről 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző elmondja, hogy a belső ellenőrzési tervet minden év 
november 15.-ig kell jóváhagynia a képviselő-testületnek, ezt többek között az önkormányzati 
törvény és kormányrendelet is előírja számára. Ismerteti az utóbbi években végzett ellenőrzések 
témáit. A belső ellenőrrel és a gazdálkodási előadóval folytatott megbeszélés alapján az operatív 
gazdálkodás ellenőrzését javasolja a 2012. évben. Elmondja, hogy a körjegyzőség szerencsés 
helyzetben van a témaválasztást tekintve, hiszen a kisbajcsi tapasztalatokat Vénekre is alkalmazni 
tudja, és viszont. 
 
Áder László képviselő: Mit takar az operatív gazdálkodás? 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző Ide tartozik többek között a kötelezettségvállalások, 
ellenjegyzések, utalványozások, teljesítés igazolások szabályszerűségének vizsgálata. 
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Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

102/2011. (X.11.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évben a belső ellenőrzés által vizsgált 

témakörnek az operatív gazdálkodás (kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 
érvényesítés, szakmai teljesítésigazolás) szabályozásának és gyakorlatának vizsgálatát fogadja el. 

Határidő: 2011. november 15. 
Felelős: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 

 
 

 
5.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
 
A) Nyugdíjas nap és Mikulás ünnepség megrendezése 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Nyugdíjas napot idén is megrendezi az 
önkormányzat. A vásárlási utalvány értéke tavaly 1000,- Ft/fő volt. Műsornak operett énekeseket 
hívnának, a vacsoráról dönteni kellene, hogy meleg vagy hideg étel legyen –e? 
 
Áder László képviselő: Hányan lesznek az idén a nyugdíjasok? 
 
Kamocsai Sándor polgármester Mintegy 150 főről van szó, az 58 év feletti nőkről, és a 60 év 
feletti férfiakról, ehhez jönnek még a rokkantnyugdíjasok is. Az idén visszajelzést kérünk, hogy ki 
tud eljönni, és ki nem, ne maradjon meg annyi étel, mint az elmúlt években. 
 
Tolnai Ferencné képviselő: Mindenképpen jelezzenek vissza, hogy tudjuk, hány fő vacsorájával 
számoljunk. 
 
Christmann-né Horváth Klára képviselő: Az idén mekkora értékben adunk utalványt? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy jó lett volna emelni a tavalyi összegen, de az 
önkormányzatnak anyagi lehetőségei szűkre szabottak, maradna az 1.000,- Ft fejenként. A 
szervezeteket megkeresik levélben idén is, hogy támogassák a rendezvényt. Javasolja, hogy 
vacsorára szendvicset készítsenek. 
 
Christmann-né Horváth Klára képviselő: Igen, szerintem is jó ötlet, abból lehet többfélét is 
készíteni, nagyobb a választás lehetősége, nem hűl ki, később is fogyasztható. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

103/2011.(X.11.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 26-án 15,30 órai 

kezdettel Idősek Napja ünnepséget szervez a helybéli nyugdíjas korosztály részére (58+ nő, 
60+ férfi). A képviselő-testület a nyugdíjasok számára 1000,- Ft értékű ajándékutalványt 

biztosít függetlenül attól, hogy a megrendezett ünnepségen részt vesznek-e. Az 
ajándékutalvány Kisbajcs és Szőgye élelmiszerüzleteiben vásárolható le. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a program megszervezéséről és a 
vendéglátásról gondoskodjék. 

Az ünnepség helyszíne: Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 
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Határidő: 2011. november 26. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Mikulás ünnepséget 2011. december 4-én 
vasárnap javasolja megszervezni. A szokásoknak megfelelően javasolja, hogy a 2001. január 1-je 
után született gyermekek kapjanak mikulás csomagot, ez mindössze 97 gyermeket jelent. 
Javasolja, hogy legyen 700- Ft csomagonként a maximum összeg. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

104/2011.(X.11.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. december 4-én Mikulás ünnepséget 

szervez. A Mikulás ünnepségen a képviselő-testület minden 2001. január 1-je után született 
gyermek részére mikuláscsomagot ajándékoz. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

mikulás csomag összeállításához szükséges alapanyagok legfeljebb 
700,- Ft/csomag értékben történő beszerzéséről, és a program megszervezéséről gondoskodjon 

Határidő: 2011. december 4. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

B) „Kapros galuska fesztivál” megbeszélése, támogatása 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az idei évben is megrendezésre kerül a Kapros 

Galuska fesztivál. Az idei költségvetésben 50.000,- Ft került betervezésre a rendezvény 

támogatására. Kérdezi, hogy mikor lesz az idén a fesztivál? 

 

Tolnai Ferencné képviselő elmondja, hogy a belépés ingyenes, illetve minden résztvevő 1 tál 

süteményt, vagy 1 tál őszi ételt vigyen magával. Az ünnepség 2011. november 12-én (szombaton) 

lesz az iskolában. 

 

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

 
105 /2011. (X.11.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési rendeletében szereplő 
50.000 Ft-tal támogatja a 2010. november 12-én megrendezésre kerülő Kapros Galuska 

Fesztivált. 
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a támogatás kifizetéséről gondoskodjék, melynek 

felhasználásáról a támogatott elszámolni köteles.  
Határidő: 2010. november 12. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző  

 
 

 C) Véneki fogathajtó verseny támogatása 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
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Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a véneki képviselőtársak megkeresték az 
önkormányzatot, hogy amennyiben módjában áll, támogassa a Véneken október végén 
megrendezésre kerülő kutyafogat-hajtó versenyt. Véleménye szerint mással nem tudnak 
hozzájárulni a rendezvényhez, mint pénzbeli támogatással. Tekintettel a szűkös anyagi helyzetre, 
20.000,- Ft támogatás megítélését javasolja. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
106/2011. (X.11.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 20.000 Ft-tal támogatja a 2011. október 29-
30.-án Vének községben megrendezésre kerülő I. kutyafogathajtó verseny megrendezését. 

A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a támogatás véneki önkormányzat számlájára 
történő átutalásáról gondoskodjék. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 

 
 
 
 
 
Napirendek után: 

 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a község rendezési tervét 
2011. november 10.-ig van lehetősége a lakosságnak véleményezni, az értesítések kiküldésre 
kerültek. Az 1956. évi forradalom és szabadságharc eseményeiről való megemlékezésre az 
önkormányzat szervezésében október 21.-én, pénteken kerül sor. 17,30 órakor gyülekezés a 
Községháza előtt, majd innét indul a fáklyás felvonulás az Emlékparkhoz, ahol az iskolások rövid 
műsort adnak elő, amit koszorúzás követ.  
Kéri a képviselőket, hogy a lassan esedékes közmeghallgatás időpontjára tegyenek javaslatot. 
 
Christmann-né Horváth Klára képviselő: Jó lenne még a koncepciókészítés előtt sort keríteni 
rá. 
 
Győri Csaba képviselő: Legyen november végén, a nyugdíjas-nap körül. 
 
Kamocsai Sándor polgármester javasolja november 23.-át, 17,00 órai kezdettel.  
 
 
 
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 

 
 
 


