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Készült: 2009. augusztus 24-én (hétfőn) 18.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek 
Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak: 
 
Kisbajcs képviselő-testülete részéről:  
Kamocsai Sándor polgármester 
Bárány Dezsőné, Császárné Kovács Erzsébet, Győri Csaba, Hatoss Gábor, Tolnai Ferenc, Id. Nagy 
Ignác, Hargitai Istvánné képviselők  
 
 
Vének képviselő-testülete részéről: 
Jakusné Ságer Anna polgármester      
Forrás József, Kollár Miklós, Tolnay Károly, Zomboriné Madarász Zsuzsanna képviselők 
 
Igazoltan távol: Horváth Árpád képviselő 
 
Jelen vannak továbbá:   Burányi Bernadett körjegyző 

   Vassné Dobesch Éva óvodavezető 
   Tolnay Béláné gazdálkodási előadó 

 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere, mint az együttes ülést levezető, köszönti a 
megjelenteket, valamint a meghívott vendégeket.  
Majd megállapítja, hogy a két képviselő-testület határozatképes, mert Kisbajcs község 8 képviselője 
közül 8 jelen van, Vének község 6 képviselője közül 5 jelen van.  
 
Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag 
elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták: 
 

1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere elmondja, hogy 3 határozat végrehajtási ideje 
járt le, nevezetesen: 
A képviselő-testületek az előző kettes együttes ülésükön elfogadták a közös fenntartású intézmények 
2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda és a Körjegyzőség 
Alapító Okiratának módosítását, valamint a Körjegyzőség 2008. munkájáról szóló beszámolót. 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 



Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
64/2009.(VIII.24.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
51/2009.(VIII.24.) határozata 

A képviselő-testületek az együttes ülésen hozott határozataik végrehajtásáról szóló   
(Kisbajcs 25,26,27,28/2009.,  
Vének 31,32,33,34/2009.)  

szóbeli tájékoztatást tudomásul veszik és elfogadják. 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere 
 

2)  Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2009. évi gazdálkodásáról  
    Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor Kisbajcs Község Polgármestere elmondja, hogy az írásos előterjesztést a 
képviselők kézhez kapták. Kéri, hogy a képviselő-testületek vitassák meg az óvoda 2009. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót. Kéri,hogy az óvodavezető egészítse ki az írásos előterjesztést. 
 
Vassné Dobesch Éva óvodavezető javasolja, hogy amennyiben lehetőség van rá, be kellene 
szerezni a mosógépet, illetve el kellene végezni a nyílászárók szigetelését. 
 
Burányi Bernadett körjegyző felhívja a figyelmet arra, hogy vannak olyan költséghelyek az 
energiafelhasználás területén, ahol a kiadások már megközelítették a 100%-ot, de viszont vannak 
olyanok is, ahol kevesebb, mint 50% lett a teljesülés. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a szigetelésre is próbálnak pénzt előteremteni, ez 
talán csökkenti a gázfogyasztást, a pénzmaradványból meg kell valósítani a kerítés bepucoltatását.  
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők kézhez kapták. 
Elmondja, továbbá, hogy a Körjegyzőségnél jelentkezik túlköltés, néhány költséghelyen hasonlóan az 
óvodához. Itt is szigorított költségvetést fogadtak el a testületek, bizonyos kiadások, juttatások csak a 
2. félévben lehetségesek, pl. üdülési csekk, iskoláztatási támogatás, laptop beszerzés. Az irattározás 
egy része elkészült, azonban ezt még a következő évben folytatni kellene, hozzávetőleges költséget a 
koncepciókészítéskor fog mondani. 
Kéri, hogy a képviselők fogadják el a beszámolót. 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
65/2009.(VIII.24.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
52/2009.(VIII.24.) határozata 

A képviselő-testületek a közös fenntartású intézmények 2009. I. félévi gazdálkodásának teljesüléséről 
a beszámolót az előterjesztés szerint tudomásul vették és elfogadták.  

Határidő: Azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere 

 
 
 



3.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
     Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 
 

A.) Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesülethez való csatlakozás 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy Mosonmagyaróvár és a kistérség 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 Kisbajcs tekintetében 216.000 
Ft-ot, Vének tekintetében 65.000,- Ft-ot. Ha belépnek az egyesületbe és részt vesznek a pályázaton az  
idegenforgalmi adót is be kellene vezetni az önkormányzatoknak. 
 
Jakusné Ságer Anna polgármester kérdezi, hogy az önkormányzat fizeti a tagdíjat, de a képező 
vagyont nem oszthatják fel? Nem javasolja az idegenforgalmi adó bevezetését a községekben. 
Kérdezi továbbá, hogy milyen rendezvényekre tudnának pályázni? Háromnapos fesztivál költségeit 
nem tudnák fölvállalni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy felvetette ezeket a sérelmeket, talán ez a szövetség 
szervezet tudna segíteni. 
 
Forrás József képviselő szerint nagyon messze van a kis településüktől. 
 
Jakusné Ságer Anna polgármester szerint jó lenne, ha innét is javasolnának valamit, talán akkor ők 
is kapnak valamit. Szerinte mindig fizetnek, és semmit nem kapnak, mint pl. a SZÖSZ esetében. Ez a 
négy település itt is kitalálhatna valamit, illetve alkalmazhatnának olyan valakit, aki ilyeneket szervez. 
 
Forrás József képviselő személy szerint nem fogja támogatni, mivel szerinte Mosonmagyaróvárról 
ide pénz nem kerül. 
 
Jakusné Ságer Anna polgármester szerint ne vessék még el a dolgot, de kérjenek részletesebb 
tájékoztatást. 
 
Burányi Bernadett körjegyző szerint ez egy jól kidolgozott alapszabály.. Az egyesületből ki lehet 
lépni, ha megszűnik maga az egyesület a közös vagyon a kistérség tulajdonába kerül át.  A TDM egy 
magasabb színvonalon létrehozott és működtetett szervezetet jelent. Nem elhanyagolható az a tény, 
hogy ott szakemberek foglalkoznának a turisztikával, itt pedig nincs meg hozzá a megfelelő 
szakembergárda. Mosonmagyaróvár és Turinform Iroda elmondása szerint az egész Szigetközben 
gondolkodik.  Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen napirendi pont 
tárgyalását, egyhangúlag saját képviselő-testületi ülésére határozathozatal nélkül elnapolta. 
 
 Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 
 



Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
53/2009.(VII.22.) határozata 

Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy Szigetköz Turizmusáért 
Egyesület Alapszabály tervezetét megismerte, az Egyesület megalapításában sem rendes, sem pártoló 
tagként nem kíván részt venni. Egyúttal a képviselő-testület kijelenti, hogy a Turisztikai Desztináció 

Menedzsment Szervezetek támogatása c. pályázatban sem kíván részt venni. 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Jakusné Ságer Anna Vének község polgármestere 
 
 

B.) Folyékony hulladék gyűjtése és ártalmatlanítása 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a folyékony hulladék szállítással kapcsolatos 
szerződést a KOMSZOL egyoldalúlag felmondta, mivel  ez idáig nem vette igénybe senki sem a 
szolgáltatást és a KOMSZOL szeretne szabadulni ettől a feladatkörétől, mivel nem tartozik a 
profiljába. 
 A közszolgáltatás ellátására ajánlatot kértek 3 cégtől (Hartl-Trans Kft., Biokomplex Kft., Pannon-
Víz Zrt.). Ismerteti az árajánlatokat. 
Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
66/2009.(VII.22.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
54/2009.(VII.22.) határozata 

A képviselő-testületek a folyékony hulladék elszállítására és ártalmatlanítására beadott ajánlatok közül  
a Hartl Trans Kft. (9121, Győrszemere Fő u. 2., képviselő: Hartl István) által adott ajánlatot fogadja 
el. A képviselő-testületek felkérik a körjegyzőt a szerződéstervezte előkészítésére, a polgármestereket 

a szerződés aláírására.  
Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere 
Jakusné Ságer Anna Vének község polgármestere 

Burányi Bernadett körjegyző 
 

 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt a Kisbajcs Község Polgármestere, mint az ülést levezető, 
megköszönte a képviselő-testületek aktív részvételét és az együttes testületi ülést bezárta. 

  
 K.m.f. 

 
   
                Kamocsai Sándor    Jakusné Ságer Anna 
                        Kisbajcs község polgármestere          Vének község polgármestere 
 
        

                   Burányi Bernadett 
                                                 Kisbajcs és Vének községek körjegyzője 


