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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 7-én 
(kedden) 17,30 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 

 
Igazoltan távol van: Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 
 
Jelen van továbbá: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző  
                                Tolnay Béláné gazdálkodási előadó 
 
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.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a legutóbbi testületi ülések óta 
elfogadásra került a szociális tűzifa juttatásról szóló rendelet, amely alapján a január 26-i zárt 
ülésen elbírálásra kerültek a tűzifa kérelmek. A tűzifa kiosztása a jogosultak számára február 1. és 
3. között megtörtént, szállítólevél és átvételi elismervény ellenében. 
Az óvoda és az iskola számlanyitása folyamatban van, a bankhoz érkezett nagyszámú 
számlanyitási kérelem miatt a tényleges számlanyitás még nem történt meg. 
Kéri, hogy a képviselők fogadják el a beszámolót. 
 
Ezt követően a képviselő-testület-egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
14 / 2012. (II.07) határozat 

 Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2 /2012. (I.26.),  
határozata végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta, és tudomásul vette. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
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2.) Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2012. évi költségvetése 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a kiküldött anyagot, és tájékoztatja a képviselőket, 
hogy ebben az évben február 11. napjáig elő kell terjeszteni a költségvetési tervezetet. 
Javasolja, hogy szakfeladatonként haladjanak végig a költségvetésen. 
Utak karbantartása szakfeladaton 500 ezer forint került betervezésre, ez csak néhány kátyú 
rendbetételére elegendő. Sajnos azonban nem igen lesz több pénze az önkormányzatnak erre a 
feladatra. 
Lakóingatlan bérbeadása szakfeladaton betervezett bérleti díjak most nem változtak, mivel azokat 
legutóbb 2011. év elején emelte meg jelentősen a testület. 
Nem lakóingatlan bérbeadásából származó bevételek szakfeladaton jelenik meg a posta bérleti 
díja, azonban ezt sem szeretném megemelni, mivel manapság örülni kell annak, hogy van 
egyáltalán a településen posta. 
Zöldterületek kezelése szakfeladaton betervezésre került egy fűkasza, erre nagy szükségünk lenne. 
Itt jelenik meg egy fő főállású közalkalmazott, illetve melléje kellene még egy fő legalább, 
minimálbérrel számolva. Szerintem ezt az állást mindenképpen meg kellene pályáztatni. Béren 
kívüli juttatás a köztisztviselői cafetéria szerint került betervezésre. Itt még foglalkoztatunk 1 főt 
2012. március 31. napjáig. A járulékok valamelyest változtak, főleg a béren kívüli juttatások 
esetében. A dologi kiadások az előző évihez kapcsolódóan kerültek betervezésre, emellett a nagy 
fűnyíró javítási költsége is itt jelenik meg.  
Jogalkotás szakfeladaton jelenik meg a polgármester bére és a járulékok. 
Önkormányzati igazgatás szakfeladaton kellett megtervezni az IKSZT befejezésével kapcsolatos 
költségeket. Itt jelenik meg egy földterület-vásárlás költsége is, mivel Vámosszabadi 
önkormányzat felajánlotta az iskola melletti területet megvételre, minimum áron.  
 
Áder László képviselő: Mekkora a felajánlott terület nagysága, illetve a művelés ág változtatás 
megtörtént -e? 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Tudomásom szerint egy kisebb területrész még szántóként 
van a nyilvántartásban, a felajánlott terület nagysága kb. 2,5 ezer m2. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Ezen a szakfeladaton jelennek meg az átadott pénzeszközök is 
a különböző non-profit szervezetek támogatására. 
Itt került betervezésre az IKSZT-nél kötelezően alkalmazandó e-tanácsadó, akinek bérét és 
járulékait az első időszakban megtérítik.  
 
Tolnay Béláné: A projektmenedzserrel való telefonos megbeszélés alapján tájékoztatom a 
testületet, hogy a foglalkoztatás csak akkor lehetséges, ha az eszköz beszerzésekre már sor került, 
illetve annak visszaigénylését megkezdte az önkormányzat. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Ha a támogatási szerződés engedi, akkor előfordulhat, hogy 
ebben az évben még kezdjük meg az épület működtetését. 
Az önkormányzat ettől az évtől csak azokat a feladatokat láthatja el, amelyek a kötelező feladatok 
közé sorolhatóak. Tehát igazából falunapot szervezni, különböző civil szervezetek támogatását 
csakis akkor lehet betervezni, ha van rá saját fedezet.  
Itt került betervezésre  a vízjogi engedély díja is 200 ezer forint értékben. 
Ezen a szakfeladaton jelenik meg a körjegyzőségi hozzájárulás. Az ipari területek értékesítéséből 7 
millió forint, működési hitelre 10 millió forint került betervezésre. Ezt lefele kellene faragni, 
emelni semmiképpen nem lehet. 
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Győri Csaba képviselő: A folyószámlahitel-keretet hogyan lehet igénybe venni, esetlegesen ezzel 
tudnánk kipótolni az időszakos hiányt. 
Tóthné Ács Ildikó: 2012. évtől kezdődően a hitelek felvétele két lépcsőben történik, először 
adatszolgáltatást kell teljesíteni a MÁK felé, ezt követően a hiteligény a Kormányhivatalhoz kerül 
jóváhagyásra. Ők fogják elbírálni a kérelmeket. 
 
Kamocsai Sándor a betervezett adókat az adós kolléganővel végig beszéltük, remélhetőleg 
valamivel több fog befolyni, mint az elmúlt évben. 
Város- és községgazdálkodás szakfeladaton jelenik meg a Győr-szolnak fizetendő hitel. Egyéb 
dologi kiadások között jelentkezik a szúnyoggyérítés, a hó eltakarítás illetve a szőgyei 
hulladékkonténerek költségei. 
Finanszírozási műveletek között szerepel a felvett hitelek fizetése, illetve bevételként az IKSZT- 
hez terveztünk be 2,5 millió forintot. 
Az óvodai és iskolai hozzájárulások pontos adatai az intézmények költségvetésének elfogadásával 
válnak ismertté. 
A háziorvosi alapellátás szakfeladaton egy nagyobb összeg került betervezésre a kémény 
karbantartására. A költség pontosításához még árajánlat bekérése szükséges. 
Segélyezések szinte adottak, mivel ezek már megállapításra kerültek, azonban évközben  még 
változhatnak.  
Lakásfenntartási támogatásra jogosult jelenleg 6 fő, de már van újabb 3 igény a körjegyzőségen. 
Saját hatáskörben nyújtott természetbeni támogatás a nyugdíjas-utalvány, illetve az iskolásoknak a 
füzetcsomag támogatása. 
 
Győri Csaba képviselő: Muszáj adni a nyugdíjas utalványt? Előfordult már olyan év, amikor 
nem adtunk a nyugdíjasoknak. 
 
Tolnai Ferencné képviselő: A gyerekeknek sem muszáj olyan drága csomagot venni, meg lehet 
oldani kevesebb pénzből is. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Hosszabbtávú foglalkoztatottak szakfeladaton jelentkezik a 
munkaügyi központon keresztül 2 hónapra alkalmazott 1 fő szociális kapcsolattartó. Itt 
jegyezném meg, hogy az idősek körében kifejezetten jó visszhangja van a kapcsolattartó 
foglalkoztatásának. 
Részmunkaidőben foglalkoztatottak esetében is működik a pályázati lehetőség, de már csak 70 %-
os a támogatás. 
Köztemető fenntartás szakfeladat esetében mindenképpen felül kell vizsgálni az irreálisan magas 
áramdíj okát, valószínűleg az emlékpark díszkivilágítása okozza.  
 
Javaslom, hogy haladjunk ismételten végig a számokon, és beszéljük meg, hogy milyen kiadásokat 
lehet kihagyni, illetve milyen díjakat lehetne esetleg megemelni. 
Zöldterület kezelése – az itt foglalkoztatott Munka Törvénykönyves alkalmazott 2 órára legyen 
betervezve,  az étkezési utalványt csökkentsük 5000,- , illetve 2.500,- Ft-ra.  
 
Áder László képviselő: Munka-és védőruha juttatást csökkentsük le 30 ezer forintra. 
Amennyiben a hegesztőbeszerzés az iskolánál elfogadásra kerül, akkor innen vegyük ki. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Jogalkotás szakfeladaton a cafetéria juttatás 5.000,- Ft legyen.  
 
Tolnai Ferencné, Áder László, Győri Csaba képviselők lemondanak a részükre nyújtott 
folyóirat beszerzésről a 2012. évben. 
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Kamocsai Sándor polgármester: Szerintem a földterület vásárlása maradjon benne, 
amennyiben értékesíteni tudjuk adni a saját részünket, akkor kifizetésre kerül Vámosszabadi.  
Működési célú támogatások, non-profit szervezetek támogatását lehet csökkenteni. Szőgyei 
alapítvány támogatása maradjon. Bajcs SE támogatása legyen csak 400 ezer Ft. 
 
Tolnai Ferencné képviselő: Mire szokta fordítani a csapat a támogatást? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Ebből a pénzből szoktuk kifizetni az edzőt.  
 
Áder László képviselő: Mennyi önrészt kell biztosítani a csapatnak az elnyert pályázathoz?  
 
Kamocsai Sándor polgármester. 400 ezer forintot. 
 
Áder László képviselő: Szerintem esetlegesen ezt meg lehetne adni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Faluban élő sportolók támogatására 30 ezer forintot hagyjunk 
meg, a Baráti kör támogatása legyen 15 ezer forint, itt a bankköltséget támogatjuk. 
Énekkar támogatását esetlegesen 80 ezer forintra csökkentsük 
 
Áder László képviselő: Már a koncepciónál is beszéltünk róla, hogy az énekkar is szerezhetne 
támogatást, illetve támogatókat, ha fellépnek valahol, és utazniuk kell. 
 
Christmann-né Horváth Klára: Szőgye alapítvány támogatása 240 ezer forint, ebből le tudnánk 
valamennyit húzni, azonban szeretnénk az idén is megszervezni a tavaszi fesztivált, hiszen úgy 
gondolom, hogy ez a rendezvény teljes egészében Kisbajcsot képviselte. Szőgye alapítványnak 
200 ezer forintot, a polgárőrségnek pedig 40 ezer forintot javasolnék. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Szerintem maradjon a polgárőrségnél az 50 ezer forint. 
 
Áder László képviselő: Az idegen alapítványok támogatását húzzuk ki. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Előfordulhat olyan támogatási kérelem, hogy a településen 
élőket érintő kéréseket támogassuk, maradjon benne a 10 ezer forintos támogatás. 
 
Áder László képviselő: A Kapros galuska fesztivál szerintem már a köztudatban van, ezért 40 
ezer forint támogatást javaslok. 
 
Kamocsai Sándor polgármester Első lakáshoz jutás támogatása kerüljön ki a költségvetési 
tervezetből, itt megtakaríthatunk 200 ezer forintot. 
Az IKSZT-nél alkalmazandó e-tanácsadó szintén kikerül a költségvetésből, utána kell járni a 
pályázati támogatásnak, hogy milyen feltételekkel tudjuk alkalmazni. 
 
Tolnai Ferencné képviselő: Nyugdíjas klub szállítási költségére 150 ezer forint legyen 
betervezve, ez elegendő, ha nem messze mennek kirándulni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Az ablakok külső festésére nem elég a betervezett pénz, 100 
ezer forint legyen. 
Nyugdíjasok találkozójára 150 ezer forint kerüljön betervezésre. 
A körjegyzőségi hozzájárulás változni fog majd annak függvényében, ahogy a körjegyzőség 
költségvetését elfogadják a testületek. 
Háziorvosi alapellátáson beállított kéményjavítás költségére még kell kérni árajánlatot.  
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A képviselő-testület határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadta a beterjesztett 2012. 
évi önkormányzati költségvetési tervezetet azokkal a módosításokkal, amelyeket a 
polgármester és a képviselők szóban ismertettek. A képviselő-testület felkéri a megbízott 
körjegyzőt, hogy a tervezeten a körjegyzőségi és az intézményi költségvetésekkel együtt 
az átvezetésről gondoskodjon.  
 
 
 

3.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy további, döntést igénylő ügyről nem tud. 
 
 
 
Napirendek után: 
 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatást ad a PANNON-VÍZ Zrt.-vel kötött üzemeltetői 
szerződés módosításáról. 

 

 
 

 
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 

 

 
 

 

 


