JEGYZŐKÖNYV
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 23-án
(szerda) 17,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán.
Helye: Kisbajcs, Községháza
Jelen vannak:

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

Jelen vannak továbbá: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző
Tolnay Béláné jegyzőkönyvvezető
13 fő érdeklődő
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület 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.) Beszámoló az önkormányzat 2011. évi tevékenységéről
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

Kamocsai Sándor polgármester: Az önkormányzat a 2011. évi költségvetés elfogadásakor
elsősorban az intézményeinek működtetését tartotta szem előtt, emellett azonban ebben az évben
az önkormányzat jelentős pályázati pénzekhez is jutott.
Első helyen említeném meg a csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos beruházást, mely 2008ban tanulmányterv készítésével kezdődött, majd 2010-ben kapta meg az értesítést az
önkormányzat a megnyert pályázatról. Ez év márciusában kezdődött meg a beruházás, a
munkálatok júniusban fejeződtek be. A pénzügyi ellenőrzés is lezajlott, elmondhatjuk, hogy a
több mint fél napos ellenőrzés során nem találtak hiányosságot felülvizsgálók, tehát lezártnak
tekinthetjük a pályázatot.
A Győri TKT berkein belül pályázott az önkormányzat tanösvény kialakítására, amelyhez 1,5
millió forintos önerőt biztosítottunk. Az egész beruházás több mint 400 millió forintba került, az
ünnepélyes átadásra 2011. december 1. napjával kerül sor.
A következő nagyobb pályázatunk az iskolában megvalósult TIOP-os projekt volt, amelynek
során digitális táblák, illetve hozzá kapcsolódó számítógépek, projektorok beszerzésére került sor.
Az egész beruházás állami finanszírozásból valósult meg, 9,1 millió forint értékben.
Folyamatban lévő pályázatunk az IKSZT épületének kialakítása, illetve a meglévő épület
átalakítása, eddig mintegy 26 millió forintba került. Ehhez a következő évben kerül sor még
eszközbeszerzésre, így számítógépek, asztalok, székek megvásárlására.
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Sikeres és befejezett pályázata volt az önkormányzatnak a mobilszínpad beszerzése, és a
hozzá kapcsolódó tároló helyiség kialakítása; ez több mint 6 millió forintba került. Az ellenőrzés
itt is megtörtént, apróbb hiányosságok mellett elfogadták az elszámolásunkat.
Fentieken túl lezárult a szőgyei Imaház megvásárlásának ügylete is, mely ebben az évben 2
millió forint költséget jelentett, emellett felújításra is került az épület, a bekerülési költség 570 ezer
forint volt. Mindenképpen említést érdemel, hogy magánemberek is sokat segítettek az épület
helyrehozatalában.
Az önkormányzat feladatai közé tartozik a lakosság esetleges segélyezése is, erre a
költségvetésbe több mint 3,5 millió forint került betervezése, melyből 2011. szeptember 30-ig az
2,1 millió forintot használtunk fel.
Az önkormányzat megpróbálta ebben az évben is rendben tartani a füves területeket, úgy
érezzük, hogy mindenki megelégedésére ez sikerült is.
A közfoglalkoztatás keretén belül is több személyt foglalkoztattunk, amelyet szintén pályázat
útján tudtunk megvalósítani.
Az önkormányzat pénzügyi helyzetére jellemző, hogy jelenleg 3 millió forintnyi pénzeszközzel
rendelkezik. Sajnos azonban a beruházásokat saját erőből nem tudtuk előfinanszírozni, illetve az
önrészt biztosítani, ezért több beruházáshoz is (TEUT pályázatra, Iskola akadálymentesítésére,
csapadékvíz-elvezetésre, IKSzT kialakítására) hitelt kellett felvennünk, hitelállományunk közel
28millió Ft-t tesz ki. (hosszú távú beruházási hitel 20,635 millió Ft, támogatás megelőlegező hitel
17millió Ft.)

2.) 2012. évi költségvetési koncepció és fejlesztési elképzelések
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy 2012. évre vonatkozólag lehetne sokat és
szépeket álmodni, azonban több hitelt már nem kíván felvenni az önkormányzat.
Az elkövetkező évben elsődleges feladatunk továbbra is az intézmények biztonságos
működtetése és fenntartása, illetve a meglévő kötelezettségek teljesítése lesz.
Bizonyára Önök is értesültek róla, hogy jelentős változások várhatóak a jogi szabályozást
illetően mind a közoktatás, mind a közigazgatás területén. Jelenleg nem tudjuk még, hogy mi lesz
az iskolánk sorsa, mivel az új önkormányzati törvény tervezete az alapfokú oktatást kivenné az
kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok közül. Az is előfordulhat, hogy az iskolánk állami
tulajdonba kerül. Az állam most egy szinte teljesen felújított iskolát venne át, és ha nem tartja
karban, nem fejleszti, akkor úgy érzem, hogy el fog sorvadni az iskola. Ez már a leendő elsősök
szüleiben is felmerült, többen megkérdezték azt, hogy meddig fog létezni ez az iskola, meddig fog
idejárni a gyermekük. Reméljük a fenntartó önkormányzatokkal együtt, hogy a továbbiakban is
tudjuk működtetni az iskolát, és lesz rá elegendő forrásunk.
Az óvodában a következő évben nem kívánnak felújítást végezni. A jelenlegi gyermeklétszám
36 fő, a következő évben a várható gyermeklétszám 30 fő.
A Körjegyzőség bővítéséről is ejtenék néhány szót. Nagybajcs község 2012. január elsejétől
újra csatlakozik a körjegyzőséghez, mivel a készülő közigazgatási reform, az új önkormányzati
törvény tervezete a kétezer fő alatti települések számára csak közös hivatal fenntartását
engedélyezi, önálló hivatalt nem. A körjegyzőség székhelye így továbbra is Kisbajcs marad. Az
igazsághoz hozzátartozik, hogy szerettünk volna nagyobb körjegyzőséget létrehozni, azonban
Vámosszabadi nem kívánt hozzánk csatlakozni. Szeretnénk a nagybajcsi kirendeltségre egy
aljegyzőt választani, a kirendeltség vezetésére, erre decemberben kerül majd sor.
Bízom benne, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a jövőben ismét eredményesen tudunk együtt
dolgozni. A következő évek úgy is eldöntik azt, hogy hogyan fog alakulni a községeink élete. A
bővülés következtében a körjegyzőség 2012. évi költsége megközelíti a 45 millió forintot.
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Ezen kívül kötelezettségei is vannak az önkormányzatnak. A Kismező utca felújítását az
önkormányzat is támogatja, de önerőből kivitelezni azt nem képes - az utca lakóinak
hozzájárulására is szükség van.. Erről kérdőívet küldtünk ki az ingatlantulajdonosoknak, három
alternatíva közül kellett választani. 43 tulajdonosból 27-en válaszoltak, döntő többségük nem
támogatta az utca burkolatkiépítését.
Itt szeretném kérni a lakosság segítségét is. Kérem, hogy akinek van ötlete, amely pár százezer
forintos beszerzésre, felújításra vonatkozik, olyanra, amely esetleg a képviselőknek sem jut eszébe,
közölje velünk.
Jordán Attila kisbajcsi lakos: Elhangzott, hogy 5 millió forintot szeretnének a Kismező utcába
belepumpálni, az Arany János utcai járdák viszont több mint 20 éve nem voltak felújítva.
A csapadékvíz-elvezetés elkészült, azonban még mindig megáll a hivatallal szemben a
buszmegállóban a víz.
Kamocsai Sándor polgármester: A szóban forgó út - a Győri út - a Közúthoz tartozik, az ő
közreműködésükkel tudjuk csak megoldani azt, hogy a víz ne álljon meg a buszmegállóban. Az
Arany János utcai járdák felújítását a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítéséhez kötöttük, mivel
annak építésénél úgyis megsérül.
Kertics István kisbajcsi lakos: Szeretném tudni, hogy a csapadékvíz elvezetésénél alkalmazott
műszaki ellenőrt ki fizeti, az önkormányzat, vagy a kivitelező? A műszaki átadás-átvételkor
mindenki jelen volt volt, és én kifogásoltam akkor is, hogy nem megfelelő a Győri utcán a víz
elvezetése, illetve, hogy sok helyen törött beton elemek kerültek beépítésre.
Másik észrevételem az, hogy a Tűzoltószertár ugyan eladásra került jó pár éve, ezt a lépést, a
tűzoltóság elsorvasztását elhibázottnak tartom, mivel, ha tűz van a faluban, akkor a Győrből
kiérkező tűzoltók már kiterjedt tüzet találnak, helyben viszont gyorsan meg lehetne fékezni, ha
lenne elég felkészült önkéntes tűzoltó. Szeretném tudni azt is, hogy az akkori tűzoltó eszközök,
tűzoltóautó hol vannak? Szerintem a lakosságot mindenképpen tájékoztatni kell arról, hogy mi a
teendő egy esetleges tűz esetén.
Kamocsai Sándor polgármester: az Önkéntes Tűzoltóság nem került elsorvasztásra, jelenleg is
működik. A régi Zsuk eladásra került, mivel a szervizelése, fenntartása túl sok pénz emésztett fel.
Az eladás után egy utánfutót vásároltunk, erre került fel a motoros kisfecskendő, ez most jól
működik. Jelenleg a mobil színpad tárolóhelyiségében van elhelyezve. Ezen túlmenően új tömlők
kerültek beszerzésre, valamint ebben az évben vásároltunk új ruhákat is. Mindennek ellenére
azonban csupán 8-10 főt sikerül összeszedni a faluban. Egy kocsit beszerezni és fenntartani sokba
kerül, azonban önkénteseink rendszeren járnak vizes gyakorlatra, illetve versenyeken vesznek
részt. A parancsnoknak van hozzá kulcsa, és ha tűzeset van, akkor oda kell menniük. Az önkéntes
tűzoltó csapat már sok jót tett a falunak, a mag az 8-10 fő, ők azok, akiket mindig be lehet vonni
egy – két dologba. Mellettük még működik a polgárőrség is, reméljük minél tovább. Azt azonban
mindenkinek látnia kell, hogy a mostani fiatalokat nagyon nehezen lehet összefogni. A
közeljövőben szeretném ezeket a gyerekeket összehívni, és értelmes elfoglaltsággal lefoglalni őket.
Kertics István kisbajcsi lakos: Jó hogy ezt a 10 embert össze lehet hívni, de az nagyon fontos
lenne, ezzel ugyanis használható tudást szereznének, mert a versenyeken való szereplés nem
minden, ott nem az életben előforduló dolgokról adnak számot.
Vajda Péter kisbajcsi lakos: A csatornázás első üteme lezajlott, azt szeretném tudni, hogy a
Kismező utcai csapadékvíz hol folyna le, a Kerticsék előtt?
Kamocsai Sándor polgármester: Nem, a Győri út másik oldalán fog ez megvalósulni.
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Vajda Péter kisbajcsi lakos: Teljesen mindegy, mert szerintem eleve nem jó a csatorna lejtése,
és a további lejtést már nem tudják megtenni. Akkor az esetleges felbontást majd ki fogja fizetni?
Kamocsai Sándor polgármester: Mivel ezt már a beruházás során is említetted, a kivitelező
számára az észrevételedet tolmácsoltam. Azonban én csak azt tudtam elfogadni, amit a kivitelező
és tervező mondott, hogy a mérési pontok jelenleg itt vannak, és a minimális lejtés meg fog lenni
a további beruházás esetén is.
Vajda Péter kisbajcsi lakos: Szerintem akkor sem jó a megvalósítás, remélem, hogy egy
jövőbeni visszabontás költségeit nem az önkormányzat fogja fizetni.
Kamocsai Sándor polgármester: A Kismező utcában jelenleg is szikkasztó árkok vannak, és a
tervek szerint azok is maradnának. Igazából én erre nem tudok választ adni.
Kollár Sándorné kisbajcsi lakos: Szeretném megtudni, hogyan kell tartani a kutyákat, és egy
háztartásban hány kutyát lehet tartani? Nagyon gyakran szabadon, gazdátlanul járkálnak a kutyák
a faluban.
Kamocsai Sándor polgármester: Helyi rendeletünk szerint legfeljebb 3 kutyát lehet tartani,
kerítés mögött, sétáltatni pórázon szabad csak. A bejelentésnek utána fogunk járni.

3.) Egyebek, lakossági felvetések
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy itt szeretné megemlíteni a rendezési terv
esetleges felülvizsgálatát. Lakossági felhívást tettünk közzé ez ügyben, de mindössze egy
észrevétel érkezett ezzel kapcsolatosan.
Kamocsai Gyula kisbajcsi lakos: A Vízügyet esetleg nem lehetne felszólítani a Szavaicsatornának a rendbetételére?
Kamocsai Sándor polgármester: A Vízügyi Igazgatóság nagy átalakítás alatt van, erre a
községben csak hínarazást vállalnának. Én is azt reméltem, hogy a Vízügynél alkalmazott
közmunkások ezt rendbe teszik, de erre már csak az utolsó hónapban került sor. Talán a
Mosonmagyaróvári Vízitársulattal több eredményt tudunk elérni ez ügyben.

Mivel más hozzászólás és javaslat nem volt, Kamocsai Sándor polgármester megköszönte
mindenkinek a részvételt, és bezárta a közmeghallgatást.
K.m.f.

Kamocsai Sándor
polgármester

Tóthné Ács Ildikó
mb. körjegyző
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