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JJ  EE  GG  YY  ZZ  ŐŐ  KK  ÖÖ  NN  YY  VV  
 
Készült: Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 1-jén 
(csütörtökön) 17,00 órakor tartott nyílt képviselő- testületi ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak: Kamocsai Sándor polgármester 
  Christmann-né Horváth Klára alpolgármester 
  Tolnai Ferencné képviselő 
  Győri Csaba képviselő 
  Áder László képviselő  
 
Igazoltan távol van: Császárné Kovács Erzsébet külső 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 5 képviselő közül mindenki jelen van. Ismerteti a napirendeket a 
meghívóban foglaltak szerint. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokkal egyhangúlag, határozathozatal nélkül egyetértett, és az alábbi 
napirendet tárgyalta: 
 
 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 
  Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy lejárt végrehajtási határidejű határozatról 
jelenleg nem tud beszámolni. 
 
Jelen napirendi pontnál a képviselő-testület döntést nem hozott. 

 
2.)  Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása 

 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester: A közös fenntartású intézmények költségvetései néhány napja 
elfogadásra kerültek, melyek ismeretesek a testületi tagok előtt. Az előzetes tárgyalás során már 
költségeket faragtunk le, ezek átvezetésre kerültek az új költségvetési tervezeten. Pontosan nem 
ismerünk még semmit az átalakításokkal, járások, közös hivatalok kialakításával, hatáskörök 
elvonásával kapcsolatosan. Sürgetik, hogy a körjegyzőségek 2000 fő alatt ne működjenek, 
Vámosszabadi polgármestere már jelezte, hogy ez ügyben szeretne megkeresni minket, de erre 
mai napig nem került sor. 
Ismerteti, hogy az előző előterjesztéshez képest mely költségek változnak, illetve hogyan 
alakulnak a bevételek. A képviselő testület által javasolt csökkentések a tervezeten átvezetésre 
kerültek. 
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Tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzati tulajdonban álló csatornák rendezése az 
önkormányzat feladata lesz. Eddig ezt a feladatot a Mosonmagyaróvári Vízügyi Társulás 
minimális összegért elvégezte. Miután az állam a kötelező tagdíjat eltörölte, előfordulhat, hogy a 
társulás működése ellehetetlenül. A társulás azt szeretné, ha továbbiakban is fizetnének tagdíjat a 
földterületek tulajdonosai, mivel ha ez a feladat a Vízügyhöz kerül át, akkor sokkal többe fog 
kerüli. Mivel a fizetendő tagdíj várhatóan 2.500,- 3.000,- Ft/hektár lesz, erre a feladatra szerintem 
be kellene tervezni kb.100 ezer forintot.  
 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester: Mint magánszemély, felajánlással szeretnék 
élni, saját jövedelemből 50 ezer forinttal járulok hozzá a csatorna fenntartásához. 
 
Kamocsai Sándor polgármester javasolja, hogy a szükséges további 50 ezer forintot el lehetne 
venni a fűkasza beszerzési költségéből. A béren kívüli juttatások összege ezen a szakfeladaton is 
5000,- Ft-ra csökkent.  
 
Áder László képviselő: Az IKSZT végső lezárása mikor várható, vagy milyen határidővel kell 
ezt befejezni? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: A végső elszámolási határidő 2013. június 30. 
 
Győri Csaba képviselő: A könyvvizsgálóhoz muszáj ragaszkodnunk? 
 
Áder László képviselő: Javasolnám, hogy a szúnyoggyérítés költségéből vegyünk le 100 ezer 
forintot. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az orvosi rendelőnél betervezésre került a 
kéményfelújítás költsége, esetleges visszabontására már kértünk árajánlatot, ez az összeg jelenik itt 
meg. 
 
Áder László képviselő: Kérjünk legalább még egy árajánlatot, és majd akkor vissza lehet rá térni.  
 
Győri Csaba képviselő: A temetési segély mi alapján kerül megállapításra? 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Kérelemre nyújtható, jövedelemhatárhoz kötötten, a 
temetési számla, a halotti anyakönyvi kivonat másolata, valamint jövedelemigazolás benyújtásával 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Amennyiben több észrevétel nincs, az elhangzott 
módosításokkal és felvetésekkel átdolgozott 2012. évi költségvetést elfogadja-e a testület? 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2012.(III.02.) önkormányzati rendelete 
Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2012. évi költségvetéséről 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 
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 3.) Szociális célú tűzifa rendelet módosítása 
 Előadó: Tóthné Ács Ildikó h. körjegyző 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Kormányhivatal tett törvényességi 
észrevételt a rendelettel kapcsolatban, ezért új rendeletre van szükség. 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző Az életvitel vizsgálatára vonatkozóan van-e további javaslata 
a képviselőknek? 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:  

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2012.(III.02.) önkormányzati rendelete 
A szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 
 
 

. 
4.) A felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

rendelet elfogadása 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 
 

Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző elmondja, hogy a temetési segélynél beállított minimális 
összeget alacsonynak tartja. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Igen, a kb. 300.000,- Ft -os legolcsóbb temetési költség lenne 
reális. 
 
Áder László képviselő: Szociális étkeztetés esetében, aki benyújtja a kérelmet, annak az 
önkormányzat vizsgálhatja a feltételeknek való megfelelést? 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Kérelmező akkor jogosult igénybe venni az ellátást, ha 
megfelel a szociális tv. előírásainak. Amennyiben van javaslata a képviselőknek, részletszabályokat 
is lehetne meghatározni erre az ellátási formára. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2012.(III.02.) önkormányzati rendelete 

A felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól 
(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 
 

5.) Étkezési térítési díj rendelet módosítása 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó h. körjegyző 

 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző elmondja, hogy az előterjesztést a képviselők kézhez kapták, 
ahhoz nem kíván kiegészítést tenni. 
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Kamocsai Sándor polgármester kérdi, hogy képviselő-testület e térítési díj rendelet-módosítást 
az előterjesztés szerint elfogadja-e? 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2012.(III.02.) önkormányzati rendelete 

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

(A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 
 
 

 
6.) Győri TKT Megállapodás módosítása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester a kiadott anyag alapján kéri elfogadni a megállapodás 
módosítását. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

25/2012. (III.01.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítását (Szociális Bizottság feladatai, összetétele, valamint a tag 
települések lakosságszáma tárgyában) az előterjesztés szerint elfogadja, és tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

7.) Egyéb döntést igénylő ügyek  
 
A) Elővásárlási jog gyakorlása Pannon-Víz Zrt-ben 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a Pannon-Víz Zrt. 
ajánlatáról, mely szerint Dunakiliti és Dunasziget Önkormányzatok a tulajdonukat képező 
részvényeket felajánlották névértéken megvásárlásra a Zrt. tulajdonosainak, illetve a Zrt.-nek.  
Ismerteti a részvények névértékét. El kell dönteni, hogy az önkormányzat élni kíván-e elővásárlási 
jogával. Mivel erre egyértelműen nincs fedezete az önkormányzatnak, a kérdést tárgytalannak 
tekinti. 
 
Ezt követően a képviselő-testület-egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

26/2012.(III.01.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dunakiliti és Dunasziget Önkormányzatok 

által a Pannon-Víz Zrt. tulajdonosainak, illetve a Pannon-Víz Zrt.-nek felajánlott részvényekre 
vonatkozóan elővásárlási jogával nem kíván élni. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
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B) Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda nyári leállása  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

Kamocsai Sándor polgármester ismerteti az óvodavezető kérelmét, az időtartamot, amire 
leállna az óvoda. 

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

27/2012.(III.01.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az óvodavezető által javasolt nyári 

leállás időtartamát. A fentiek alapján a kisbajcsi székhelyű Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda  
2011. július 2. napjától 2011. július 27. napjáig tart zárva. 

A képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt, hogy a szülőket a nyári leállás időtartamáról, 
valamint igény esetén a kijelölt fogadó intézményről értesítése. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Vassné Dobesch Éva óvodavezető 

 
 
 

C) Medicopter Alapítvány támogatási kérelme  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Medicopter Alapítvány kéréssel fordult az 
önkormányzathoz. Ismerteti a kérelmet. Nem javasolja a támogatást, mivel az előző testületnek 
olyan álláspontja volt a kérdésben, hogy elsődlegesen a településen illetve a környező településen 
lévő alapítványok kerülnek támogatásra, ezen kívül jelenleg az önkormányzat anyagi helyzete sem 
engedi meg a segítségnyújtást.  
 
Ezt követően a képviselő-testület-egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

28/2012. (III.01.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy elsősorban helyi 

kötődésű szervezeteket kíván támogatni, a Medicopter Alapítvány (1113, Budapest, Karolina út 
65.) támogatás iránti kérelmét elutasítja. 

 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 

 


