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JEGYZŐKÖNYV 
 
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 24-én (hétfő) 
19.30 órai kezdettel tartott ülésén 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza  
 
Jelen vannak:  Kamocsai Sándor polgármester 

 
Bárány Dezsőné 
Császárné Kovács Erzsébet 
Győri Csaba 
Hargitai Istvánné  
Hatoss Gábor  
Id. Nagy Ignác  
Tolnai Ferenc képviselők 

 
Burányi Bernadett körjegyző 

Jelen van továbbá:   
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó 

 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert a 8 tag közül 8 jelen van. Előterjeszti a napirendi javaslatot, melyet a képviselők  
egyhangúlag elfogadtak, és az alábbi napirendet tárgyalják. 
 
 

1.) Helyi Építési Szabályzat módosítása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, Horváth Gábor építési előadó 
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja a helyi építési szabályzat módosításának tervezete 
kifüggesztésre került 30 napra, így az érdeklődők megtekinthették. Kéri Horváth Gábor építésügyi 
előadót ismertesse a módosításokat. 
 
Horváth Gábor építésügyi előadó ismerteti a módosításokat. 

- Tó mögötti út utolsó négy telek besorolásának módosítása 
- Árpád utca mögötti területek, lakótelkek kialakítása 

 
Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy a minimális teleknagyságok csökkentek? 
 
Horváth Gábor építésügyi előadó elmondja, hogy igen, 700 m2-ről 500 m2-re. 

- a Hunyadi utca végében telekkialakítás van betervezve 
- Bolt mögötti terület beépítése módosul, feltáró út eddig is szerepelt tervben 
- Ipari-gazdasági területeknél a beépíthetőség nagysága változik 
- Halászoknál tavak megjelölése 
- Gazdasági terület bővítése 
- Szavai utcában a telekszélességet 18 m-ről 16m-re csökkentenék 
- Szőgyén játszótér áthelyezése, változna a legkisebb telekszélesség, teleknagyság 

Elmondja továbbá, hogy a szakhatóságok hozzájárultak tervmódosításhoz. 
Nemeskéri Sándor helyi lakos kérésének felülvizsgálata megtörtént, az útszélesítés már az új tervben 
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nem szerepel, az már egy meglévő járda. 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a szöveges résznél van még egy módosítás, mégpedig, 
hogy a központi vegyes terület esetében elvi építési engedélyt kell érni, vagy beépítési tervet. Ki kell 
venni az elvi építési engedélyt, a beépítési terv maradhat. Mindez a módosítás azért szükséges, mert a 
helyi rendelet nem írhat elő annál több engedély megkérését, amit a kp.-i jogszabály. 
Elmondja továbbá, hogy a rendezési terv elfogadása a jogszabály szerinti eljárásban történt meg. 
Kétkörös véleményeztetés, egyeztető eljárás, közszemlére tétel megtörtént, végső főépítészi vélemény 
elfogadásra javasolja a tervet.  
 
Horváth Gábor elmondja, hogy a szöveges részben módosítás szükséges, illetve a 7.§ és 12.§-ban is. 
A régi szabályzat szerint csak közútról lehetett megközelíteni egy telket, most már közcélra átadott 
magán területen is, itt került meghatározásra a méret. 
 
Győri Csaba képviselő mit jelent a 7.§ (12) bekezdésének „a” és „b” pontja. 
 
Horváth Gábor építésügyi előadó: a.) Ha az új telek egy tömb belsőben kerül kialakításra, akkor nem  
szükséges a telekalakításnál az út leadása abban az esetben, ha az adott telek elszigetelt és egyébként út 
nem alakulna ki. b.) A telek beépítettsége max. 2 lakásra növekedhet. 
 
Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy építhetnek- e hozzá? 
 
Horváth Gábor építési előadó elmondja, hogy a beépíthetősége növekszik. 
 
Kamocsai Sándor polgármester összefoglalja az elhangzottakat és kéri, hogy a képviselők hozzák 
meg döntésüket. 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag  az alábbi rendeletet alkotta.: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
16/2009. (VIII.25.) rendelete  

A helyi építési szabályzatról szóló  
4/2006. (III.1.) rendelet  

módosításáról 
( A rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 
2.) Beszámoló az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2009. évi 

gazdálkodásának I. féléves eredményeiről 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők kézhez kapták. 
Kéri, hogy a képviselők vitassák meg az anyagot. 
 
Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy miért kell a Kossuth utca II. szakaszának felújításához hitel? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a fejlesztési bevételek nem úgy alakulnak, mint a 
betervezettek, ezért a beruházást hitelből kellene megvalósítatni. Mindez az önhikis pályázat miatt is 
szükséges, ugyanis a fejlesztési pénzeit az önkormányzat nem kötheti működtetésre. Emiatt a 
pályázatban elvonás keletkezik, tehát a fejlesztési mérleget egyensúlyban kellene tartani, mindezt 
hitelfelvétellel tudjuk megoldani. Ismerteti az összeget, amire hitel felvétele szükséges. 
 
Hargitai Istvánné képviselő kérdezi, hogy az előirányzat módosítás miben befolyásolja a féléves 
beszámolót, mit takar a közel 22 milliós módosítás? 
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Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a költségvetési rendelet módosításakor tételesen 
tájékoztatja a képviselőket a módosítandó előirányzatokról és miértjéről. 
 
Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy az adóerő-képesség valóban 176 millió Ft-tal több? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy igen, ÖNKADÓ program alapján  a vállalkozói 
iparűzési adóalap növekszik meg ennyivel. 
 
Kamocsai Sándor polgármester összefoglalja az elhangzottakat és kéri, hogy a képviselők fogadják el 
a beszámolót. 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 

 

72/2009.(VIII.24.) határozat  

1./Kisbajcs Község Képviselő-testülete A Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú 
Művészetoktatási Iskola fűtéskorszerűsítésének finanszírozásához az MFB Zrt. által 
refinanszírozott „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési 

Hitelprogram keretén belül fejlesztési hitel igénybevételét rendeli el. 
A fejlesztési hitel célja: VMÁAMI fűtéskorszerűsítése 

A fejlesztési hitel összege: 5.161.500,- Ft 
2009-ben folyósítandó összeg 3.439.500,- Ft 
2010-ben folyósítandó összeg: 1.722.000,- Ft 

Az önkormányzat által vállalt önrész:  
16.000.000,- Ft 

2009-ben folyósítandó összeg 10.622.115,- Ft 
2010-ben folyósítandó összeg 5.337.885,- Ft 

A fejlesztési hitel lejárata: 10 év 
Hitelfedezet :  

Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal: 

 a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy 

 a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és 
jóváhagyja. 

Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel az állami hozzájáruláson, állami támogatáson, 
a személyi jövedelemadón, valamint az államháztartás keretében átcsoportosított, illetve 

működési célú támogatási értékű bevételein kívüli valamennyi költségvetési bevételét, valamint 
mindenkori helyi adóbevételének OTP Bank Nyrt-re történő engedményezését. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, 
kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem 

esik az 1990. évi LXV. tv. 88. §. /2/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 

2./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek és a Körjegyzőnek, hogy az 1./ pont szerinti 
feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az 

Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Burányi Bernadett körjegyző, Kamocsai Sándor polgármester 

 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 
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73/2009.(VIII.24.) határozat    
A.) Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2009. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló 

beszámolót az előterjesztettek szerint elfogadja és tudomásul veszi. 

B.) 1./Kisbajcs Község Képviselő-testülete A Kossuth utca II. felújításának 
finanszírozásához az MFB Zrt. által refinanszírozott „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati 

Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretén belül fejlesztési hitel igénybevételét rendeli el. 
A fejlesztési hitel célja: Kossuth utca II. ütemének felújítása 

A fejlesztési hitel összege: 4.066.688,- Ft 
Az önkormányzat által vállalt önrész (TEUT pályázat): 3.620.581,- Ft 

A fejlesztési hitel lejárata: 2015.12.05. 
Hitelfedezet :  

Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal: 

 a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy 

 a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és 
jóváhagyja. 

Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel az állami hozzájáruláson, állami támogatáson, 
a személyi jövedelemadón, valamint az államháztartás keretében átcsoportosított, illetve 

működési célú támogatási értékű bevételein kívüli valamennyi költségvetési bevételét, valamint 
mindenkori helyi adóbevételének OTP Bank Nyrt-re történő engedményezését. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, 
kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem 

esik az 1990. évi LXV. tv. 88. §. /2/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 

2./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek és a Körjegyzőnek, hogy az 1./ pont szerinti 
feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az 

Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Burányi Bernadett körjegyző, Kamocsai Sándor polgármester 

 
3.) Költségvetési rendelet módosítása 
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 
Burányi Bernadett körjegyző ismerteti az előterjesztés szerint a rendelet módosítás okait. 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2009.(VIII.25.) rendelete  

Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2009. évi költségvetéséről szóló 
3/2009.(II.13.) rendelet  

módosításáról 
(Rendelet külön íven kerül kiadásra.) 

 
 

4.) Települési szilárd hulladék kezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatos rendelet 
módosítása 
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 
 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. megkereste az 
önkormányzatokat, hogy 2009. szeptember 1-jétől módosulnak a települési szilárd hulladék kezelésével 
és ártalmatlanításával kapcsolatos díjak, így az önkormányzat ezen rendeletét is szükséges módosítani. 
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Ismerteti a megkeresést. A módosítására azért van szükség, mivel a Nagytérségi Hulladékgazdálkodó az 
beruházáshoz hitelt vesz fel, így az ezzel kapcsolatos költségeket felosztották a térség községei között 
lélekszámarányosan. 
 
Tolnai Ferenc képviselő kérdezi, hogy miért van szükség fél évvel előbb hitelt felvenni és emelt 
összeget fizetni? 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a beruházás 2008. júliusában megkezdődött és jelenleg 
is folyik. A projekt forrásösszetételében 1,6 milliárd forint hitelfelvétellel kerül biztosításra, ennek 
ügyintézése megkezdődött. A kamatköltség és a kezelési díj 2010. dec. 31-ig 200.364 Ft, amit a 
szemétdíjba kívánnak beépíteni. 
 
Id. Nagy Ignác képviselő elmondja, hogy küldhetné a KOMSZOL havonta a számlát. 
 
Kamocsai Sándor polgármester kéri, hogy a képviselők fogadják el a rendelet-módosítást. 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2009.(VIII.25.) rendelete  

A települési szilárd hulladék kezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatos közszolgáltatás 
megszervezéséről és kötelező igénybevételéről szóló 

7/2004.(V.15.) rendeletének 
módosításáról 

(Rendelet külön íven kerül kiadásra.) 
 

5.)  Települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás 
megszervezéséről és kötelező igénybevételéről szóló 3/2005.(IV.1.) rendelet módosítása 
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 
 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők kézhez kapták. 
Ismerteti a rendelet-tervezetet. Elmondja továbbá, hogy azért van szükség a  rendelet módosítására, 
mivel a korábbi szolgáltató, a KOMSZOL felmondta az érvényben lévő folyékony hulladék 
ártalmatlanítására vonatkozó szerződését. Az önkormányzatok az előző képviselő-testületi ülésen 
kiválasztották az új szolgáltatót, a Hartl-Trans Kft-t. A közszolgáltatási szerződés aláírásra került, ami 
alapján a rendelet megalkotható. Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2009.(VIII.25.) rendelete 

A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás  
megszervezéséről és kötelező igénybevételéről szóló  

3/2005.(IV.1.) rendeletének 
módosításáról 

(Rendelet külön íven kerül kiadásra.) 
6.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
A.) Belterületi csapadékvíz-elvezetés pályázathoz ajánlat elbírálása 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a belterületi csapadékvíz-elvezetési pályázat 
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elkészítésére 2 árajánlat érkezett. Ismerteti az ajánlatokat. Elmondja továbbá, hogy az Info-trade Kft., 
valamint  Nagy Tamás pályázata közül az Info-Trade Kft-é magasabb árú, Nagy Tamás a teljes 
lebonyolításban is részt venne. Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
Tolnai Ferenc képviselő javasolja az olcsóbb árajánlatot elfogadni, Nagy Tamásét. 

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

 
74/2009.(VIII.24.) határozat  

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Belterületi csapadékvíz” 
tárgyú pályázat alapját képező tervdokumentáció felülvizsgálatára, valamint az anyag fényképekkel való 
alátámasztására, a pályázat szakmai megalapozásának alátámasztására Nagy Tamás (9025, Győr, Áchim 

A. u. 49.) építőmérnök, szakközgazdász egyéni vállalkozót ajánlatát fogadja el. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

Határidő: 2009. október 8. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester    

 
B.) Gázszolgáltató kiválasztása 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a gázszolgáltató váltásra van lehetősége az 
önkormányzatoknak. Nagybajcson részt vettek a szolgáltató által tartott tájékoztatón és tárgyaláson. 
Abban az esetben, ha a térség lakóinak tájékoztatásában és üzletkötésében közreműködnek az 
önkormányzatok az EMFESZ 8% kedvezményt tud adni. Vámosszabadiról az alpolgármester vett részt 
a tájékoztatón, ő a közös intézmény esetében támogatta a váltást, de község vonatkozásában inkább 
nemmel nyilatkozott. Nagybajcs viszont teljes mértékben támogatja a váltást. A tájékoztatón a 
körjegyző és Győri Csaba is részt vett. 
 
Győri Csaba képviselő elmondja, hogy a gáz az EMFESZ kft-é lesz, a hálózat pedig az ÉGÁZ Zrt-é. 
A váltásnak kockázata nincs, a gáz ugyanazon a hálózaton jön, mint eddig. 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy az EMFESZ Kft. kimutatta intézményenként milyen 
megtakarításokat jelentene, ha tőlük vásárolnák a gázt. Ez 220.000,- Ft-ot jelent. További két ajánlatot 
kértek még, az EON-tól és az Égaztól. Az Égaz ajánlata a jelenlegi hatósági árat foglalja magába. Az 
Emfesz ajánlata 8%-kal kevesebb. 
 
Kamocsai Sándor polgármester javasolja a szolgáltató-váltást. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette. 
 

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

75/2009.(VIII.24.) határozat    
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte az EMFESZ Kft. (1054. Budapest, 

Szabadság tér 7.) ajánlatát. Mivel a képviselő-testület azt kedvezőnek tarja, felhatalmazza a polgármester 
a szerződés megkötésére. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

  
 

C.) Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesülethez való csatlakozás 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
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Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy Mosonmagyaróvár és a Szigetköz települései 
Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület létrehozását határozták el mosonmagyaróvári 
székhellyel. Kérik az önkormányzatokat, hogy csatlakozzanak az egyesülethez. Ismerteti a 
Mosonmagyaróvár által készített megkereső levelet, a beadandó pályázatot, az ahhoz szükséges önrészt, 
az egyesület felállításának lényegét. 
Az önkormányzatok által 5 éves időszakon keresztül vállalni szükséges a szervezet működésének 
költségeit, Kisbajcs tekintetében ez 216.000 Ft. Ha belépnek az egyesületbe és részt vesznek a 
pályázaton az  idegenforgalmi adót is be kellene vezetni az önkormányzatoknak. 
Készíteni kell egy turistaútvonalat (tanösvényt), amelyre most lehetőség nyílna. Madár lest, bográcsozó 
hely, amivel megfoghatnák a turistákat. Javasolja a szervezetbe való belépést. 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a TDM egy magasabb szakmai színvonalat jelent, a 
mosonmagyaróvári Turinfo Iroda lenne ez a szervezet. Különbség van pártoló és rendes tag között. A 
rendes tagnak tagdíjat kell fizetni és az egyesület szolgáltatásait teljes mértékben igénybe vehet, a pártoló 
tagságnál ez nem merül fel.  
 
Hargitai Istvánné képviselő szerint most ennek az a célja, hogy az 50 millió Ft-os pályázatot be tudja 
adni, de utána mi lesz, mit fognak csinálni? 
 
Burányi Bernadett körjegyző szerint turisztikával kapcsolatos teendőket pl. vendégek számának 
növelése, részt vesz új turisztikai termékek létrehozásában, ismerteti az egyesület alapszabályából az erre 
vonatkozó rendelkezéseket. 
 
Hargitai Istvánné képviselő szerint ezek nem kézzel fogható támogatások, először szúnyogot kell 
irtani. 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a hédervári megbeszélésen arra tettek ígéretet, hogy a 
Szigetköz ezen térségét sem hagyják ki. Továbbá szerinte ez egy kiugrási pont is lehet akar a 
településnek, olyan emberek foglalkoznának a helyi turisztikával, akik szakemberek.  
 
Győri Csaba képviselő szerint akkor is elsődlegesen Mosonmagyaróvárt érintené a legnagyobb 
fejlesztésekben. 
 
Tolnai Ferenc képviselő szerint a vidékfejlesztésbe bele tartozik a turisztikai is. Ha több község sem 
fogja esetleg elfogadni a szabályzatot akkor az 1 főre jutó tagdíj nagyobb lesz. 
 
Hargitai Istvánné képviselő kérdezi, hogy hány községet, települést érint. 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a Szigetközt érinti. Elmondja továbbá, hogy mikor a 
polgármester elmondta, hogy itt a 4 település mindig mellőzött akkor erről ők tudtak. Abszolút pozitív 
volt a kicsengése a megbeszélésnek. 
 
Hatoss Gábor képviselő szerint ez egy lehetőség, így kellene hozzá állni az egész dologhoz. 
 
Hargitai Istvánné képviselő szerint meg kellene próbálni. 
 
Tolnai Ferenc képviselő szerint nagyobb bizadalmuk lenne, ha valamelyik környékbeli polgármester 
benne lenne a bizottságba. 
 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő szerint kicsit rizikózni kell. 
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Kamocsai Sándor polgármester összefoglalja az elhangzottakat és kéri, hogy a képviselők hozzák 
meg döntésüket. 
 

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

76/2009.(VIII.24.) határozat    
Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a Szigetköz Turizmusáért 

Egyesület Alapszabály tervezetét megismerte, annak rendelkezéseit elfogadja, alapítóként részt kíván 
venni az Egyesület megalapításában. Az Egyesület éves tagdíjának megfizetését vállalja. Az 

önkormányzat kéri, hogy az Egyesület rendes tagjainak sorába vegyék fel, egyben hozzájárul, hogy 
rendes tagjai között az Egyesület nyilvántartsa. A képviselő-testület vállalja, hogy a 2009. évi tagdíjat az 
egyesület alakuló ülését követő 10. napon belül, legkésőbb 2009. szeptember 30-ig befizeti. A képviselő-
testület felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzatot az Egyesület alakuló ülésén és a későbbiekben 

munkája során képviselje.  
Határidő: 2009. szeptember 15, illetve folyamatos. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 
 

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

77/2009.(VIII.24.) határozat    
Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a Turisztikai Desztinációs 

Menedzsment (TDM) Szervezet kiszámítható működésének biztosítása érdekében, hogy a projekt 
befejezéséig az idegenforgalmi adót bevezeti. A projekt megvalósítás időtartalmára és a projekt 

befejezésétől számított 5 éven keresztül az állami hozzájárulással megnövelt beszedett idegenforgalmi 
adó minimum 20%-át a TDM munkaszervezet turisztikai fejlesztési és működési feladatainak ellátására 

illetve a TDM munkaszervezet kötelezően előírt minimális éves szakmai és működési forrásainak 
legalább 60%-át a többi tag önkormányzattal együtt biztosítja. 

Határidő: 2009. szeptember 30, illetve folyamatos. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
D) Vis Maior pályázat- Arany János utca 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a napokban történt nagy mértékű esőzés miatt az 
Arany J. utcai járdában kár keletkezett. Erre kíván pályázatot benyújtani a Fejlesztési Tanácshoz. 
Ismerteti a pályázati feltételeket. Továbbá elmondja, hogy a csapadékvíz elvezetési projektnél plusz 
pontot jelent a minél több káresemény. Kéri, hogy hatalmazzák fel a pályázat beadására. 
 

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

78/2009.(VIII.24.) határozat    
Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Nyugat-

dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz vis maior támogatás igénybevételére. 
 Káresemény helye: Kisbajcs, Arany János utcai járda. 

Támogatás igénybe vételének jogcíme: útban keletkezett kár. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a pályázat 

elkészítése során a projekt forrásösszetételének összeállítására, melyben szereplő önerő biztosítására a 
képviselő-testület kötelezettséget vállal. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester   
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E.)Rendezési terv módosításhoz szerkezeti terv módosítása 
        Előadó: Burányi Bernadett körjegyző, Horváth Gábor építésügyi előadó 

 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a változtatás érinti a település szerkezeti tervét is, 

ezért ezt külön módosítani kell, amit nem lehet rendeletben megtenni, erre külön határozatot kell hozni. 

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

79/2009. (VIII.24.) határozat  
Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testülete által a 166/2005.(X.26.) számú határozattal 

elfogadott településszerkezeti tervet az alábbiak szerint módosítja: 
Az ÉT-1/m jelű, 08065 munkaszámú településszerkezeti terven jelölt módosuló területek: 

- a 69-90/2 hrsz-ú területek Kertvárosias lakóterület (Lke) besorolást kapnak  a tervlapon 
jelöltek szerint, 

- a 29 hrsz-ú út győri folytatásában1 db falusias lakótelek (Lf) alakul ki a tervlapon jelöltek 
szerint, 

- a 037/6 hrsz-ú telken működő halászat, kereskedelmi gazdaság területté minősül (Gksz) a 
tervlapon jelöltek szerint, 

- a 304/4 hrsz-ú telek egységesen Településközpont vegyes területté minősül (Vt), mely 
módosítással párhuzamosan a zöldterület (Z) a 0123/18,19 hrsz-ú területre kerül 

áthelyezésre a tervlapon jelöltek szerint. 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 
Mivel más tárgyú bejelentés nem volt, polgármester megköszönte a jelenlévők aktív részvételét és a 
nyilvános ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 

Burányi Bernadett                                          Kamocsai Sándor  
                            körjegyző                                          polgármester 

   


