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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én 
(szerdán) 17.30 órai kezdettel tartott nyílt képviselő-testületi ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
  
Jelen vannak:  Kamocsai Sándor polgármester 

Áder László 
Christmann-né Horváth Klára 
Tolnai Ferencné képviselők 

 
Igazoltan távol van: Győri Csaba képviselő  

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

Tolnay Béláné gazdálkodási előadó – jegyzőkönyvvezető 
Győri Károly kisbajcsi lakos 

 
 
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 határozatokról  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a legutóbbi testületi ülés óta több ahtározat 
végrehajtási határideje járt le, így: a testület elfogadta az önkormányzat és a közös fenntartású 
intézmények 2011. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról a beszámolót, a 2012. évi koncepciót, 
döntött a delegált személyéről a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Tanácsába, és elfogadta a Győri TKT Társulási Megállapodásának módosítását. Döntés született 
külterületi ingatlanok belterületbe vonásáról, a földhivatalnál az eljárás folyamatban van. Sor 
került a szerződés aláírására a Mosonmagyaróvári Vízitársulattal az ingyenes használati jog 
átadásáról és egyes kisbajcsi csatornák karbantartásáról.  Elutasításra került Dabas város és a 
Medicopter Alapítvány támogatási kérelme. 
Kéri, hogy a képviselők fogadják el a beszámolót. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület-egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
 136 / 2011. (XII.14.) határozat 

 Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
119,120,121,122,123,124,125,126,127/2011.(XI.30.) határozatainak végrehajtásáról szóló 

beszámolót tudomásul veszi és elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a testület írásos előterjesztésként megkapta az 
anyagot, tegyék fel kérdéseiket. 
 
Áder László képviselő A csapadékvíz-elvezetési beruházásnál milyen kiadási többlet 
jelentkezett, amit tartalékból kellett fedezni? Az óvodánál a sikertelen pályázat miatt kerül a 2 
millió forint kivételre? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az óvodára benyújtott pályázat nem volt 
sikeres, ezért kell módosítani az eredeti előirányzatot. A csapadékvíznél a váratlan helyeken 
előbukkanó, sokszor szabálytalan módon lefektetett közművezetékek miatti többletmunka jelenik 
meg. 
Kérdezi, hogy a képviselő-testület elfogadja-e a 2011. évi költségvetés módosítását? 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelete 
Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények költségvetéséről szóló 

2/2011.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról  
(A rendelet külön íven kerül kiadásra) 

 
  
 

3.) A közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-
elvezetés díjának meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a testületi tagok megkapták az előterjesztést a 
rendelet-tervezettel együtt. A nagyszámú változás miatt nem a hatályos rendelet módosítása, 
hanem teljesen új rendelet megalkotása lenne célszerű, ennek megfelelően készült az előterjesztés 
is. Ismerteti a 2012. évi díjakat, a díjemelés mértékét, valamint az új fogalom-meghatározásokat. 
 
Áder László képviselő: Ezt az összeget még a 27 %-os ÁFA terheli? 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Igen, ahogy a rendelet-tervezetben is feltüntetésre került, az 
abban rögzített díjak az áfát nem tartalmazzák. 
 
Áder László képviselő: Kisbajcson van-e olyan lakos, aki a közkifolyókat használja? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Tudomásom szerint nincs, szennyvízelvezetés azonban nincs 
minden házhoz bevezetve. 
 
Győri Csaba képviselő megérkezett a testületi ülésre. 
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Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelete  
A közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés 

díjának meghatározásáról 
 (A rendelet külön íven kerül kiadásra) 

 
 

 

4.) 2011. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a belső ellenőr összességében jónak 
minősítette az átadott pénzeszközök ellenőrzésének eredményeit. Ismerteti a javasolt 
intézkedéseket. 
Kérdezi, hogy a képviselő-testület elfogadja-e a jelentést? 
 
 
Ezt  követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
137 /2011.(XII.14.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzatnál 2011. évben végzett 
belső ellenőrzésről szóló tájékoztatót (Átadott pénzeszközök felülvizsgálata) tudomásul veszi, és 

elfogadja.  
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 
 

5.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
 
A) Döntés Győr-Szol hitelről   
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester: A Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
felhívása szerint legkésőbb decemberben várja a képviselő-testületek döntését az Alapító 
Okiraton felüli önrész visszafizetésének módjáról. Azon önkormányzatoknak, akik fizetni nem 
képesek, lehetőségük nyílt arra, hogy Győr városának a tartozás összegével egyenértékű 
vagyonrészt átadják, így rendezzék a hátralékot. Érdeklődtem más önkormányzatoknál, legtöbben 
a vagyonrész átadásával kívánják rendezni ezt az adósságot. Én is úgy látom, hogy – mivel a 
visszafizetésre nem vagyunk képesek, – vagyonnal lenne jó fizetni. Igaz, hogy a vagyonrészünk 
valamelyest csökkenni fog ez által. Kisbajcs esetében az Alapító Okiraton felüli önrész 
4 776 809,- Ft-ot tesz ki. 
 
Christmann-né Horváth Klára képviselő: Egyetértek a polgármester úr álláspontjával. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Esetleg a vagyonátadási szerződésben feltételként 
rögzíthetnénk, hogy a szemétszállítási díjak esetében a mindenkori inflációnál nem lehetne 
magasabb a növekedés.  
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Kérdezi, hogy elfogadja-e a testület azt, hogy a vagyonrész átadásával rendezze az önkormányzat 
a Győr-Szol felé fennálló tartozását? 
 
Ezt  követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
138 /2011.(XII.14.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításához a  

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  

a KEOP-1.1.1/2F-2008-0001 azonosító számon megvalósított beruházás  

számviteli nyilvántartási értéke utáni, a Társulási Megállapodásban rögzített önrész és a 

támogatási szerződésben rögzített önrész Társulási Megállapodás szerinti hányada 

különbözetének megfelelő, valamint a hozzá tartozó támogatási részarány összegével megegyező 

társulási tulajdoni részarányát átadja  

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

  
B) Étkezési térítési díj rendelet módosítása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a legutóbbi négyes, illetve kettes testületi 
ülésen elfogadott álláspontnak megfelelően, az iskola és az óvoda étkeztetésére 3, helyben már 
ismert szolgáltatótól kértek árajánlatot, melyek összehasonlításra kerültek. 
Ismerteti az árajánlatokat és ezek alapján a rendelet tervezetben szereplő térítési díjakat., kiadott 
anyag alapján. Felhívja a képviselők figyelmét, hogy az iskola esetében a RÁBAKÉSZ Kft. 
ajánlatát nem áll módjukban figyelembe venni, mivel a szállító nem az összehasonlítás alapjául 
megadott mennyiséggel számolt. A két érvényes pályázat alapján az Öreg-Duna vendéglő ajánlata 
a legjobb. 
Az óvodánál viszont a legjobb ajánlatot az eddigi szolgáltató, a RÁBAKÉSZ Kft. adta. 
Kéri, hogy a képviselő-testület hozza meg döntését. 
 
Ezt  követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelete  

Az óvodai, iskolai napközi otthonban fizetendő térítési díjakról szóló  
2/2005. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 (A rendelet külön íven kerül kiadásra) 

 

 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, polgármester megköszönte a jelenlévők aktív részvételét és 
a nyílt ülést bezárta. 
 

 
K.m.f. 

 
 

 
Kamocsai Sándor    Tóthné Ács Ildikó 

polgármester     mb. körjegyző 


