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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 16-án 
(hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
  
Jelen vannak:    Kamocsai Sándor polgármester 

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

 
Jelen van továbbá: Tóthné Ács Ildikó körjegyző  
 
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 napirendet határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendet 
tárgyalta: 
 

1.) Szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester: A rendkívüli ülésre azért került sor, mert az önkormányzat 
részére a központi költségvetésből 100 erdei m3 szociális tűzifa vásárlásához 12 000 Ft + 
ÁFA/m3 támogatást ítélt meg a Belügyminisztérium, mely összeget december utolsó napjaiban 
utalt is az önkormányzat költségvetési számlájára. Elmondja, hogy az előzetesen már 
megbeszéltek szerint a szociális tűzifa támogatás felhasználásának szabályairól kell dönteni. Már 
megvan a vállalkozó, aki Kisbajcsra a győri erdészettől elszállítja a fát. Az átvételről átvételi 
elismervényt kell aláíratni, én még szeretnék szállítólevelet is kiállítani az átvételről. 
A kérelmek benyújtására, ahogy előzetesen megbeszéltük, január 25-ig lenne mód, jövő héten 
pedig zárt ülésen elbírálhatnánk a kérelmeket. 
Ismerteti a BM rendeletet. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: A Kormányhivatal állásfoglalása szerint a támogatás 
felhasználásának szabályainak rögzítésére vagy a hatályos helyi szociális rendeletben, vagy teljesen 
önálló rendeletben van lehetőség. Az előterjesztésben az önálló rendelet tervezete szerepel. 
 
Tolnai Ferencné képviselő: Szerintem önálló rendelet legyen erről. 
 
Áder László képviselő: Szerintem is, ilyen juttatásra valószínűleg csak egy alkalommal nyílik 
lehetőség. 
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Győri Csaba képviselő: A vagyon mindenképpen szerepeljen benne, mint kizáró ok a 
támogatásra. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Javaslom, hogy méltányossági alapon is lehessen megállapítani 
a támogatást, képviselő-testületi hatáskörben. 
Egyúttal javaslom a szociális rendelet módosítását is arra vonatkozóan, hogy szociális juttatás 
évente legfeljebb 3 alkalommal legyen nyújtható háztartásonként, ide értve a szociális tűzifa-
támogatást is. 
 
Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester: Legyen lakcímenként benyújtható a 
kérelem, ne háztartásonként. 
 
Tolnai Ferencné képviselő: Háztartásonként jobb lenne. 
 
Áder László képviselő: Támogatom, legyen háztartásonként.  
 
Kamocsai Sándor polgármester: Legyen benyújtható háztartásonként, de a külön háztartást 
igazolni kell. 
 
Győri Csaba képviselő: Ne előzetes feltétel legyen a lakóingatlan tisztán tartása, hanem a 
támogatott a támogatás igénybevételével vállalja azt.  
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Nem teljesítés esetére milyen szankciót alkalmaz a képviselő-
testület? 
 
Győri Csaba képviselő: Kizárja magát minden további támogatásból a támogatás megítélésétől 
számított 12 hónapig. 
 
Kamocsai Sándor polgármester összefoglalja az igénylés feltételeit. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2011.(I.17.) önkormányzati rendelete 

A szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól  
(A rendelet külön íven kerül kiadásra) 

 
 
 
Napirendek után: 
 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatást nyújt alternatív energiafelhasználás lehetőségéről, 
energiatakarékossági KEOP pályázat keretében. 
 
Áder László képviselő: Az ajánlattevő mire alapozza a becsült adatokat? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Ezt nem tudni pontosan. Tájékoztattam a brókert, hogy most 
történt meg az épületeink szigetelése, egyelőre nem kívánunk egyéb energiatakarékossági 
módokat kipróbálni 
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Áder László képviselő: Miből mutatott ki előzetes energia-megtakarítási adatokat, hiszen nem is 
ismeri az épületeinket, ehhez egy komplex vizsgálat szükséges. 
 
Győri Csaba képviselő: Miért ne próbálhatnánk ki, ha az önrészt sem kell fizetni? 
 
Tolnai Ferencné képviselő: Nem támogatom az elképzelést. 
 
  
Kamocsai Sándor polgármester: EMVA falufejlesztési támogatásra a pályázat február 28-ig 
nyújtható be, előzetes számítások szerint ősszel lesz döntés, várhatóan jövő évben lesz 
megvalósítás. 
Úgy gondolom, mivel vannak épületeink, pl. a rendőrlakás, bár ez a négy önkormányzat és a 
rendőrség tulajdona, nagy szükség lenne a felújítására. 
Gyakran felvetődik a nyilvános illemhely hiánya is, így arra gondoltam, hogy a rendőrlakás udvara, 
ha megvásárolható lenne, alkalmas lenne fedett buszváró és nyilvános wc kialakítására. 
Játszóterek felújítása is esedékes lenne, Szőgyén már többször szóba került. 
 
Christmann-né Horváth Klára képviselő: Ez így van, sajnos azonban nincs a „Szőgyéért” 
Alapítványnak akkora költségvetése, ami fedezetet nyújthatna. 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Ezeknél a pályázatoknál általában lehetőség van arra, hogy az 
önkormányzat kezességet vállaljon a beruházások költsége erejéig, így könnyebben juthat hitelhez 
az Alapítvány. 
 
Áder László képviselő: A kisbajcsi játszóterek felújítása is esedékes lenne.  
 

 

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

K.m.f. 
 
 
 
 

Kamocsai Sándor    Tóthné Ács Ildikó 
polgármester     körjegyző 

 

 
 

 

 


