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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 
(szerdán) 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 
Tolnai Ferencné képviselők 
 

Igazoltan távol van: Császárné Kovács Erzsébet külsős alpolgármester 
 
 
Jelen vannak továbbá: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 

Tolnay Béláné gazdálkodási előadó – jegyzőkönyvvezető 
 
 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-
testület 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 a két ülés között történtekről 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az előző képviselő-testületi ülések óta több 
határozat végrehajtási határideje járt le, így: az önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica 
ösztöndíj- rendszerhez, meghatározták a 2012. évi belső ellenőrzés témaköreit, már hagyományos 
módon megrendezésre került a Nyugdíjas-nap és a Mikulás-ünnepség, kiosztották az 
ajándékutalványokat a nyugdíjasok részére, a „Kapros galuska” fesztivált és a véneki kutyafogat-
hajtó versenyt pedig pénzbeli támogatásban is részesítették. 
Ezen kívül megtörtént a csapadékvíz-elvezetésre megnyert pályázat teljes körű elszámolása, 
elmondhatjuk, hogy az ellenőrök hibát nem találtak, a megítélt támogatási összegből 
visszafizetnünk semmit nem kellett. 
Kéri, hogy a képviselők fogadják el a beszámolót. 
 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

118/ 2011. (XI.30.) határozat 
 Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a 101,102,103,104,105,106 /2011. (X.11.) 

határozatai végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta, és tudomásul vette. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

 

2.) Beszámoló az önkormányzat 2011. évi  ¾ éves gazdálkodásáról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az anyagot minden testületi tag megkapta. 
Ahogy eddig mindig, az önkormányzat számára az alapfeladatok ellátása, intézményeink 
biztonságos működtetése volt a legfontosabb a 2011. évben is. Ez idáig a kötelezettségeket 
teljesítettük, illetve folyamatban van az IKSZT kialakítása, a beruházás maga 2012. első félévében 
fog megvalósulni teljes egészében. 
 
Áder László képviselő: Ha jól tudom, a beruházásnak 2012. évben kell megvalósulnia. Hol tart 
használatba vételi engedély ügye, mert ha az jogerős, akkor a bővített épületet fel kell tüntetni a 
tulajdoni lapon. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Folyamatban van a használatba vételi engedély, illetve az 
épület feltüntetése az ingatlan-nyilvántartásban ezzel egyidejűleg meg fog történni. 
Ami a beszámolót illeti, ha a számokat megnézzük, látjuk, hogy a teljesítés időarányos. 
Kéri, hogy a testületi tagok tegyék fel kérdéseiket. 
 
Győri Csaba képviselő: A non profit szervezetek támogatása hogyan alakul, mivel csak két 
szerv kimutatását látom? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: A Bajcs SE támogatása 750 ezer forint, a „Szőgyéért” 
alapítvány 120 ezer, illetve az óvodai alapítvány is 120 ezer forint, a Baráti kör pedig 100 ezer 
forint támogatásban részesült. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
 

119 / 2011. (XI.30.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények gazdálkodásának 2011. évi 3/4 éves 
teljesüléséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint tudomásul veszi, és elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

3.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az anyagot meg kapták a testületi tagok. Kéri, 
hogy tegyék fel kérdéseiket. 
 
Áder László képviselő: Szeretném megtudni, hogy a területvásárlás mit takar? És hogyan áll 
jelenleg a közművesítés? 
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Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az iskola mögötti terület kb. 1 ha. Ez tulajdoni 
hányad arányosan került megosztásra, a három önkormányzat, Kisbajcs, Vámosszabadi és Vének 
között. Vámosszabadi a képviselő-testületének döntése alapján felajánlotta minimál vételáron a 
területrészének megvásárlását. El kell rajta gondolkodni, hiszen az önkormányzat már lépéseket 
tett a terület közművesítésére. Vannak érdeklődők most is, bízom benne, hogy a későbbiekben is 
fog vevő jelentkezni. 
Vének önkormányzata viszont nem akarja eladni a saját területrészét, tehát a koncepcióban 
szereplő összeg valamennyivel alacsonyabb lesz. 
 
Győri Csaba képviselő: Vének miért nem kívánja eladni a területét, esetleg Vámosszabadi 
területéből nem akar venni? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Úgy gondolom, ők arra számítanak, hogy ha a későbbiekben 
vállalkozásoknak értékesítjük a szóban forgó területet, akkor abból többet profitálhatnak. 
Javaslom, menjünk végig a koncepción szakfeladatonként, közben mindenki megteheti az 
észrevételeit. 
 
Zöldterületek kezelése, közterületek, parkok 
A következő évben is jó lenne az állandó ember mellé foglakoztatni még egy személyt, Szeretném 
megpályáztatni ezt az állást, február 1. napjától, minimálbéren. A betervezett megbízási díj 
maradhatna, mert vannak olyan időszakok, amikor több munkáskéz kell. A damilos kaszák közül 
a legfiatalabb is 4 éves, az idei évben már nagyon sok javítás adódott rajtuk, jó lenne legalább 
egyet beszerezni. A tárgyi eszközök javítására, szerintem kevés a betervezett összeg, mivel a 
jelenlegi önjáró fűnyírót nagyjavításra kell vinni 
 
Út, autópálya-építés 
Van az önkormányzatnak egy vállalása, mely szerint 5 millió forinttal járul hozzá a Kismező utca 
felújításához. Jelenleg úgy néz ki, hogy nem kell ezt a pénzeszközt felhasználni, mivel az utca 
lakóinak több, mint a fele nem kérte a felújítást. 
Az utak fenntartására betervezett 500 ezer forint szerintem maradjon, mivel mindig kell valamit 
mozdítani az utakon és járdákon. 
 
Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladaton betervezésre került az IKSZT épületének 
berendezése, sajnos a következő évben emelkedik az ÁFA, azt nekünk kell kigazdálkodni. 
Földterület megvásárlását illetően azt javaslom a testületnek, hogy meg kell próbálni kevesebb 
összeget felajánlani Vámosszabadinak, mivel a telekpiac jelenleg pang. 
Különböző tagdíjak befizetése kötelező, lehetséges, hogy ezek az összegek valamelyest változni 
fognak, mivel most lesznek még taggyűlések. 
A nonprofit szervezetek támogatásai a 2011. évhez hasonlóan kerültek beállításra. 
 
Áder László képviselő: Volt egy pályázati lehetőség a Bajcs SE számára. Szeretném tudni, hogy 
ez sikeresen zárult-e? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Igen, sikeresen pályáztunk, majd’ 2 millió forintot nyertünk, 
többek között önjáró fűnyíróra is. 

 
Áder László képviselő: Ebben az esetben 2012-ben csökkenteni lehetne a Bajcs SE 
önkormányzati támogatását. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Elmondhatom, hogy az eddig kapott támogatásokból mindig 
a bírói, illetve az edzői díjakat szoktuk finanszírozni. Szeretném, ha megkaphatná a Bajcs SE a 
támogatást az előirányzott mértékben. A faluban élő verseny-sportolók támogatása maradjon az 
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50 ezer forint, a Baráti Kör pedig 30 ezer forintot kap, mivel ő csak a számlavezetését szeretné a 
támogatásból megoldani. 
Az énekkar 120 ezer forintot kér, azonban más támogatást is szívesen vennének, pl. útiköltség 
megtérítése, mivel elég távoli helyekről is van felkérésük. Eddig saját zsebből fizettek mindent, 
vagy saját gépkocsikkal oldották meg az utazásokat. 
 
Áder László képviselő: A 120 ezer forintot mire szeretnék felhasználni? Eddig, ha jól tudom,  
ruhát szerettek volna beszerezni. 
 
Tolnai Ferencné képviselő: Sajnos nincs egyetértés a tagok között, és lehetőség szerint 
megpróbáltunk pályázni. Bízunk benne, hogy a döntést követően meg tudunk egyezni. 
 
Áder László képviselő: Emelni szándékozunk az énekkar támogatásán, azonban ezt most még 
nem tudjuk megmondani pontosan. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Legyen esetleg kifizetve kétszeri utazás, ami kb. 40 ezer forint 
lenne. 
 
Áder László képviselő: Szerintem, legyen egy koncepciója az énekkarnak is, pl. hogy évi 
fellépése mennyi, és ez mennyibe kerül. Ez lehetne az alapja az önkormányzati támogatásnak. 
 
Christmann-né Horváth Klára képviselő: Igen, sajnos az ingyenes világ elmúlt, mivel senkinek 
sincsen semmi ingyen. Tehát tudnunk kell, hogy hány fellépése lenne az énekkarnak, pl. ha éves 
fellépés 12-15 lenne, akkor ehhez mérten számoljuk ki a támogatás összegét. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Akkor meg kell emelni 150 ezer forintra a támogatást, ebből 
kifizetjük a kolozsnémai fellépés útiköltségét. 
A „Szőgyéért” közhasznú alapítvány támogatására 240 ezer forint került betervezésre. 
 
Christmann-né Horváth Klára képviselő: Megjegyezném, hogy a szőgyei gyerekek 
támogatását szeretnénk teljesen felvállalni, most is támogatunk egy tanulót, akinek iskolai 
tanulmányait finanszírozza az alapítvány. Ezen túlmenően szeretnénk rendbe tenni a község 
játszóterét.  Ez az összeg a tiszteletdíjam egy része. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Első lakáshoz jutók támogatására 400 ezer forint került 
betervezésre. 
Községház tüzelő beszerzésére 300 ezer forint került beállításra, azonban tudni kell, hogy a 
bővítéssel járó rezsiköltség-emelkedést Kisbajcsnak kell finanszíroznia, Vének ebből nem vállal 
részt. Erről külön megállapodást kell majd kötni a véneki önkormányzattal. Néhány napja a 
Belügyminisztérium gyors igényfelmérést végzett arra vonatkozóan, hogy melyik 
önkormányzatnak van igénye tűzifa beszerzésére. Az önkormányzat 100 m3-t igényelt. 
 
Győri Csaba képviselő: Miért olyan magas a banki költség? 
 
Áder László képviselő: Ha jól tudom, nagyon sok a kölcsönünk, illetve elképesztő költséget 
számolnak fel a bankok számlavezetési és hitelfolyósítási díjként. 
 
Győri Csaba képviselő: Lesz könyvvizsgálat az önkormányzatnál? 
 
Áder László képviselő: Erről már szavazott a testület, azért kérte a Körjegyzőség, mivel 
megközelítjük a 300 millió forintot, illetve jelentős a hitelünk. 
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Kamocsai Sándor polgármester: Földterület értékesítésére 7 millió forint van betervezve, 
remélem, hogy 2012-ben sikerül ipari területet eladni. 
A működési és felhalmozási hiány sajnos nagyon magas, ezt le kell faragnia a testületnek, 
szerintem lehet spórolni pl. a falunapon is. 
 
Adók kivetése és beszedése szakfeladaton a jelenlegi adómértékkel számoltunk. A helyi adókat 
felülvizsgálva, nem szeretnék adókat emelni. 
 
Áder László képviselő: Szerintem sem kellene emelni. Majd meglátjuk, hogy az új szabályozások 
mit hoznak. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: 
Város és községgazdálkodás szakfeladaton az iskolai karbantartó bére és annak járulékai kerültek 
beállításra. 
A többi dologi kiadás között szerepel a játszóterek felülvizsgálata, érkezett egy olyan ajánlat, hogy 
10 ezer forintért elvégzik a kisbajcsi játszóterek szabályszerűségi vizsgálatát. 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Célszerű lenne lefolytatni az ellenőrzést, mivel 
információink szerint jövőre a fogyasztóvédelem sorra ellenőrzi a játszótereket, és jobb 
megelőzni egy esetleges bírságot. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Szúnyoggyérítésre a következő évben is csak 400 ezer forintot 
tervezünk, reméljük, hogy csak annyi lesz a szúnyog, mint ebben az évben, és ez az összeg nem 
kerül felhasználásra. 
Szőgyei szelektív hulladékkonténerek éves bérleti díja 300 ezer forint. 
 
Győri Csaba képviselő: Mi alapján állapítják ezt meg, hogy egyik esetben fizetni kell, a másikban 
pedig nem? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: 1000 fő alatti település esetén csak egy szelektív 
hulladékgyűjtő sziget működhet térítésmentesen, így Szőgye településrészen már fizetni kell. 
 
Köztemető fenntartás szakfeladaton csak a kötelező fenntartási költségek jelennek meg. 
 
Áder László képviselő: A temetői vizesblokk felújítása megtörtént? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Igen, kb. 20 ezer forintot fordítottunk rá, és most is működik. 
A ravatalozó használati díja most már kifüggesztésre került a temetőben, így mindenki tudja, hogy 
milyen összegeket kell fizetni az esetleges használatért. 
 
Közvilágítás szakfeladaton az előirányzott összeg csak az áfa-különbséggel emelkedett. Az E.on-
nal kötött szerződésünk 2012. évre szól, ezen túlmenően nem kell fizetni az üzemeltetési díjat. 
 
Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás, Önkormányzatok elszámolása: 
Az államtól kapott normatívák becsült adatok, amelyek majd a következő hetekben kerülnek 
pontosításra. 
 
Finanszírozási műveletek szakfeladaton került betervezésre a már meglévő hitelek törlesztése, 
valamint a Győr-szol hitel törlesztése. 
Bevételként itt csak az IKSZT önereje került betervezésre. 
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Háziorvosi alapellátás szakfeladaton az orvosi rendelő, illetve a szolgálati lakás költségei jelennek 
meg. 
 
Áder László képviselő: A háziorvost, amennyiben engedéllyel nem rendelkezik, fel kell szólítani, 
hogy a saját maga készített pergolát bontsa le. Vagy ha fenn marad, akkor pedig bírságolják meg. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: 
Rendszeres szociális segély szakfeladaton a kiadások a jelenlegi állapot alapján kerültek 
betervezésre. Szeretnék az önkormányzatnál a következő évben is alkalmazni a segélyezettek 
közül. 
 
Ápolási díj 2012-re csak államilag támogatott került betervezésre. 
 
Áder László képviselő: A temetési segély, ha jól tudom, szabályozott. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Igen, a helyi rendeletben konkrétan meg van határozva a 
juttatás összege és feltételei is. 
 
Győri Csaba képviselő: A rendkívüli gyerekvédelmi támogatás mikor adható? 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Ebben az évben is volt ilyen támogatás. Kérelem alapján 
adhatja az önkormányzat, a szociális törvény és a helyi rendelet szabályozza. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: 
Közcélú foglalkoztatásra reméljük, hogy a következő évben is lehet pályázni, és tudunk a 
rendszeres segélyben részesülők közül alkalmazni erre a feladatra. 
 
Áder László képviselő: Könyvtári szolgáltatások szakfeladaton milyen eszközöket szeretne 
beszerezni a könyvtáros? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Javasoltam a könyvtárosnak székek vásárlását, nem tudom, 
emellett még milyen beszerzést tervez. 
 
Christmann-né Horváth Klára képviselő: Szerintem az eszközök beszerzését az iskolával 
közösen egyeztetve kellene megoldani. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: 
Jogalkotás szakfeladatra tervezett kiadások teljes mértékben a polgármester és a képviselők 
költségeit takarja. Itt jelenik meg a képviselők újság-előfizetési díja is. 
 
Nem lakóingatlan bérbeadásából származó bevételként 205 ezer forint került betervezésre. 
Lakóingatlan bérleti díjak a 2011. év elején kerültek felülvizsgálatra, ezeken nem kívánunk 
változtatni. 
Javaslom, hogy az említett módosításokkal fogadja el a testület a 2012. évi koncepciót. 
 
 
 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
 



 8 8 

 120/ 2011. (XI.30.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2012. évi koncepcióját a szóbeli 
kiegészítéssel együtt az előterjesztés szerint tudomásul veszi és elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

            

 

4.) Tag delegálása a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulásának Győr 1. 
számú körzetéből 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Társulásban személyi változás történt. A Győri Többcélú Kistérségi Tanács Friderics Cecíliát, 
Nagyszentjános polgármesterét kívánja delegálni Győr 1. régió képviseletében. A tisztséget ez 
idáig Király Péter öttevényi polgármester látta el, aki lemondott posztjáról. 
Kéri, hogy a testület hagyja jóvá a személyi változást. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
 

121 / 2011. (XI.30.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzatának képviselő testülete – érdemeinek és eddigi munkájának 
elismerése mellett – elfogadja Király Péter, Öttevény Község polgármesterének lemondását a 

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási tanácsi tagságáról és 
helyette Friderics Cecíliát, Nagyszentjános Község polgármesterét delegálja Győr 1. régió 

képviseletében. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 

 

5.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

 

A) GyTKT Társulási Megállapodás módosítása 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester: A Megállapodás módosításáról az írásos előterjesztést a 

testületi tagok megkapták, én úgy vélem, hogy a szankció nélküli, 60 napos határidőt tudjuk 

tartani, ezért javaslom elfogadni a módosítást. 

 

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

122/2011.(XI.30.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 
Tanácsülése által 2011. november 15-én elfogadott Társulási Megállapodás módosítását az 

alábbiak szerint elfogadja, és tudomásul veszi. 
A módosítás értelmében a tagok kötelesek egymással együttműködni, és jognyilatkozataikat 

határidőben megtenni. A Társulási Megállapodás tevékenységi köröket is érintő megváltoztatására 
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vonatkozó jognyilatkozatok késedelmes megtételének, vagy elmulasztásának következményeit a 
„Társulás Gazdálkodása” c. fejezet tartalmazza. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

 

B) Győry Vendel kérelme Kisbajcs 039/3 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása iránt 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy Győri Vendel és Miklós Ferencné kérelmet 
nyújtottak be az ipari területekkel szomszédos külterületi ingatlanaik belterületbe vonása iránt. A 
tulajdonosok tisztában vannak vele, hogy az eljárási költségek őket terhelik, nem az 
önkormányzatot. Bemutatja a szóban forgó területeket. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 
tulajdonosok nyilatkoztak arról, hogy 4 éven belül ipari célra kívánják felhasználni a területet.  A 
belterületbe vonás összhangban áll a helyi építési szabályzattal és rendezési tervvel. 
Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
Áder László képviselő: Szerintem a belterületbe vonást nem nekünk kell engedélyezni. Azt a 
földhivatal engedélyezi. Szerintem, csak azt kell nekünk eldönteni, hogy ez a terület ipari 
területként legyen megjelenítve. Remélhetőleg nem kell rendezési tervet módosítani 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: A földhivatali eljárást viszont az önkormányzatnak kell 
kezdeményeznie, változási vázrajzok, és a 4 éven belüli felhasználásról szóló nyilatkozat 
csatolásával. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta: 
 

123 /2011 (IX.30.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a kisbajcsi 039/3 hrsz-ú ingatlant a 

többször módosított, A helyi építési szabályzatáról szóló  4/2006.(III.1.) rendelete és a 
jóváhagyott rendezési terve alapján ipari terület (telephely) kialakítása céljából belterületbe vonja. 

A belterületbe vonással kapcsolatos költségek a tulajdonost terhelik. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

 

C) Miklós Gábor kérelme Kisbajcs 039/19, 039/20 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása iránt 
 

 
124 / 2011. (XI.30.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a kisbajcsi 039/19, 039/20 hrsz-ú 
ingatlanokat a többször módosított, A helyi építési szabályzatáról szóló  4/2006.(III.1.) rendelete és 
a jóváhagyott rendezési terve alapján ipari terület (telephely) kialakítása céljából belterületbe vonja. 

A belterületbe vonással kapcsolatos költségek a tulajdonost terhelik. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
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D) Dabas Város Önkormányzatának támogatás kérelme 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a testületet Dabas támogatási kérelméről, melyben 

a város Kapisztrán Szent Jánosról elnevezett emlékmű harangjainak költségeihez kér adományt, 

téglajegyvásárlás keretében. 

 
Christmann-né Horváth Klára képviselő: Egyszer már megállapodtunk abban, hogy csak helyi 
szervezeteket és alapítványokat támogatunk. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

125/ 2011. (XI.30.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy elsősorban helyi 

szervezeteket kíván támogatni, Dabas Város Polgármesterének (2370 Dabas, Szent István tér 1/b.) 
a Kapisztrán Szent János emlékművel kapcsolatos támogatási kérelmét elutasítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

 

E) Döntés Medicopter Alapítvány támogatásáról 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Medicopter Alapítvány kéréssel fordult az 
önkormányzathoz. Ismerteti a kérelmet. Az előző testületnek olyan álláspontja volt a kérdésben, 
hogy elsődlegesen a településen, illetve a környező településen lévő alapítványokat támogatják. 
 

Áder László képviselő: Ha jól tudom, az idei támogatási keretünk elfogyott, jelenleg nem tudjuk 

támogatni az alapítványt. 

 

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

126/ 2011. (XI.30.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy elsősorban helyi 
szervezeteket kíván támogatni, a Medicopter Alapítvány (1113, Budapest, Karolina út 65.) 

támogatás iránti kérelmét elutasítja. 
 Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 

F) Döntés használati jog átadásáról Mosonmagyaróvári Vízitársulat részére 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester: A Mosonmagyaróvári Vízitársulat megkereste az 

önkormányzatot, hogy a tulajdonában lévő csatornákra ingyenes használati jog biztosítása mellett, 

évente közösen megállapított egyedi támogatás mértékéig elvégzi az éves üzemeltetési, 

karbantartási feladatokat. A szerződés határozatlan időre kerülne megkötésre. Megjegyezném, 
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hogy az óváriakkal kapcsolatban pozitív tapasztalataim vannak, végeztek már különböző 

munkákat Kisbajcson a csatornaparton. 

Javaslom, hogy kerüljön sor a szerződés megkötésére. 

 

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

127/ 2011. (XI.30.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 

csatornákra ingyenes használati jog biztosítása mellett, évente közösen megállapított egyedi 
támogatás mértékéig a Mosonmagyaróvári Vízitársulatot bízza meg a kisbajcsi 

 Csápolnoki 1-es (Kisbajcs 038/1, 038/2, 038/3 hrsz.) 

 Csápolnoki 2-es (Kisbajcs 056/1, 056/2, 056/3 hrsz.) 

 Hosszúdűlői (Kisbajcs 093/1 hrsz.) 

 Szavai útmenti (Kisbajcs 082/1 hrsz.) 
csatornák éves üzemeltetési, karbantartási feladatokat elvégzésével. 

A Képviselő-testület felkéri polgármesterét a szerződés határozatlan időre történő megkötésére. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

 
 
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 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


