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Készült: 2010. november 17-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének 

Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. 

 

Helye:  Kisbajcs, Községháza 

 

Jelen vannak: 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:  
Kamocsai Sándor polgármester 

Áder László 

Christmann-né Horváth Klára 

Győri Csaba  

Tolnai Ferencné képviselők 

Császárné Kovács Erzsébet külsős alpolgármester 

 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 

Kiss Tamás polgármester 

Bazsó Zsolt 

Forrás József 

Ladocsi József 

Tolnai Károly képviselők 

 

Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző, 

     Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyv-vezető 

 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere, mint az együttes ülést levezető, köszönti a 

megjelenteket. Majd megállapítja, hogy a két képviselő-testület határozatképes, mert Kisbajcs 

község képviselő-testületéből 5 fő jelen van, Vének község képviselő-testületéből 5 fő jelen van.  
 

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag 

elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták. 

 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere felkéri a testületi tagokat, hogy pár szóban 

mutatkozzanak be egymásnak, mivel ilyen összetételben még a két testület nem ülésezett. 

 

Mindegyik képviselő külön-külön bemutatkozik. 

 

1. Beszámoló a két ülés között történtekről 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere tájékoztatót ad az óvoda külső 

homlokzatának külső felújításáról, a nyílászárók és gázkazán cseréjéről. A felújítás megtörtént, 

elszámolás folyamatban van. 

 



Ezt követően a képviselő-testületek a beszámolót határozathozatal nélkül, egyhangúlag 

elfogadták. 

 

2. Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2010. ¾ éves gazdálkodásáról 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere mindegyik intézmény esetében a kiadások 

teljeülése 70-75 % között mozog, tehát év végéig 100 %-on belül fognak maradni. 

 

Győri Csaba kisbajcsi képviselő kérdezi, hogy a logopédiát támogatja a kistérség.  

 

Burányi Bernadett körjegyző a gyermeklétszám alapján finanszírozza az ellátást.  

 

Győri Csaba kisbajcsi képviselő miért kell fizetni a Takarnetből? 

 

Burányi Bernadett körjegyző vannak olyan eljárásfajták, amelyek térítésmentesek ( pl: 

közigazgatási hatósági eljárás), de csak a nem hiteles tulajdoni lap lekérése díjtalan. A 

rendszerből e-hiteles tulajdoni lapot is lehet kérni, amiért 3.600 Ft-ot kell fizetni. 

 

Győri Csaba kisbajcsi képviselő Vének hozzájárulása hol jelenik meg az óvodánál és milyen 

bevétel jelenik meg a körjegyzőségnél. 

 

Tolnay Béláné gazdálkodási előadó átvett pénzeszközök között jelenik meg a véneki támogatás, 

a körjegyzőségnél jelentkező bevétel pedig a megszűntetett biztosításokból adódik. 

 

 

Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 

 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

99/2010.(XI.17.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

72/2010.(XI.17.) határozata 

Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a közös fenntartású 

intézmények 2010. évi gazdálkodásának ¾ -ed évi teljesüléséről szóló beszámolót az 

előterjesztés szerint elfogadja, és tudomásul veszi. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

 

3.) Közös fenntartású intézmények 2011. évi költségvetési koncepciója 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere  kéri a kiküldött anyaghoz az észrevételeket. 

 

Győri Csaba kisbajcsi képviselő a nagybajcsi gyerekek után milyen normatívát kapnak az 

önkormányzatok. 

 



Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy a nagybajcsi és a győri gyerekek után a 

társulási normatívát nem tudja igénybe venni az önkormányzat, mivel nem tartoznak a 

társuláshoz ezen települések. Viszont bejáró gyerekek után igénybe lehet venni. Ezen felül még a 

nagybajcsi és győri gyerekek után is jár az alap normatíva. A koncepcióban csak a kisbajcsi 

gyerekek vannak bent. 

 

Christmann-né Horváth Klára kisbajcsi képviselő szükséges-e a dolgozók részére az 

óvodában a balesetbiztosítás. 

 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy azért döntött úgy a régi képviselő-testület, hogy 

viszonylag egységes legyen a két intézményben a dolgozóknak adott béren kívüli juttatás. Ez a 

testület döntése. A körjegyzőségnél nincs, viszont itt a cafetéria keret magasabb, mint az 

óvodában. 

 

Áder László kisbajcsi képviselő ezen felül még béren kívüli juttatásként betervezésre került 30. 

000,- Ft-os üdülési csekk és 18.000 Ft-os étkezési utalvány. 

 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere felkéri a testületi tagokat, hogy mondjanak 

további véleményét. 

 

Bazsó Zsolt véneki képviselő szükséges-e a 18 ezer forintos étkezési utalvány, illetve az üdülési 

csekk. Esetlegesen át kellene csoportosítani azt felújításra.  

 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere elmondja, hogy Vének minden évben egy 

meghatározott összeget ad az óvoda működéséhez, ez több éve változatlan. Az épület pedig 

Kisbajcs Önkormányzat tulajdona. 

 

Forrás József véneki képviselő a véneki önkormányzat 600 ezer forintot ad, és ezek után nem 

kíván bele szólni az óvoda költségvetésébe. 

 

Christmann-né Horváth Klára kisbajcsi képviselő javasolja a biztosítási díj megszüntetését. 

Ez a biztosítás nem életjáradék, tehát nincs a dolgozó részéről jelentősége. Ezt az összeget át 

kellene csoportosítani a mosogató beszerzéséhez. 

 

Áder László kisbajcsi képviselő a melegétel utalvány megemelését nem javasolja, illetve az 

üdülési csekket se támogatja. Ez egy lehetőség, de úgy érzi, hogy nehéz helyzetet élnek és a 

vizesblokk felújítását meg kell oldani. 

 

Győri Csaba kisbajcsi képviselő a béren kívüli juttatásokat össze kellene hasonlítani a két 

intézményben. 

 

Burányi Bernadett körjegyző sajnos ezt nem lehet megtenni, mivel a köztisztviselőknél törvény 

írja elő a cafetériát, ez kötelezően adni kell,  a keret mértéke pedig nem lehet alacsonyabb az 

előző évinél. A közalkalmazottaknál az étkezési utalvány stb. csak adható. 

 

Kamocsai Sándor kisbajcs község polgármestere javasolja, hogy a 18 ezer forintos étkezési 

utalvány maradjon benne, azonban az üdülési csekk illetve a biztosítási díj kerüljön ki belőle. 

 



Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere a dologi kiadásokat említi ezen belül a 

homokozó javítását és a játékok festését. Javaslata az, hogy a homokozót betonból készítsék el, 

mivel az nem fog szétesni. A mostani tavasszal szét fog esni. Szeretné ezt a munkákat 

önkormányzati dolgozókkal vagy társadalmi munkával megoldani. 

 

Bazsó Zsolt véneki képviselő  szerint az EU szabványok a beton homokozót nem teszik 

lehetővé.  

 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere a mosogató cseréjét javasolja és a 

vizesblokk felújítását pályázati úton. 

 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere elmondja hogy a Körjegyzőségnél azt kell 

tudni, hogy a következő évben 1 fő dolgozó fog visszajönni szülési szabadságról. Itt dupla 

bérkiáramlás keletkezik, mivel információk alapján ki szeretné venni szabadságát. Ezen 

túlmenően rendeletek beköttetése szerepel bent 50 ezer forinttal. 

 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a jegyzőkönyvek minden évben be lettek 

köttetve, azonban a rendeletek nem. A 90-es évektől visszamenőleg kellene ezt megtenni a 

kezelhetőség érdekében. 

 

Császárné Kovács Erzsébet alpolgármester mi lesz a jelenlegi dolgozóval.  

 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere nagyon jó lenne megtartani, mert jó 

munkaerő. Azonban további egy fő foglalkozását az önkormányzatok nem tudják vállalni.  

 

Győri Csaba kisbajcsi képviselő kinek lehet megfizetni az ingyenes internetet, illetve ki fizeti a 

továbbképzéseket.  

 

Burányi Bernadett körjegyző az internet hozzájárulást a cafetéria rendszerben lehet választani. 

Közigazgatási alapvizsgát, szakvizsgát kötelező tenni. A felkészítő tanfolyam és egyszeri 

vizsgadíjat a munkáltatónak kell kifizetni. Az idei évben az ügykezelő és az új építésügyi 

ügyintéző ment el alapvizsgázni. Az építésügyi alapvizsga díja a társulás tagjai között 

hozzájárulás arányában megosztásra került. 

 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere felkéri a testületeket hogy tegyék fel további 

kérdéseiket, ha nincs akkor javasolja a körjegyzőség és az óvoda 2011. évi költségvetési 

koncepcióját a beterjesztett anyag alapján elfogadni. 

 

Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 

 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

100/2010.(XI.17.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2010.(XI.17.) határozata 

A) Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a közös fenntartású 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2011. évi költségvetési koncepcióját az alábbiakkal fogadják 

el: 



 18 ezer forintos étkezési utalvány adható juttatás, 

 üdülési csekk betervezésével nem számolnak a fenntartók, 

 a dolgozók részére kötött biztosítást meg kell szüntetni, a biztosítási díj kifizetését nem 

támogatják az önkormányzatok, 

 homokozó javítása, játékok festése, mosogató cseréje indokolt, 

 vizesblokk felújítása pályázati úton. 

B.) Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a közös fenntartású 

Körjegyzőség 2011. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerint elfogadja, és 

tudomásul veszi. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

4.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere elmondja, hogy egyéb döntést igénylő 

ügyről nem tud. 

Mivel más tárgy, bejelentés nem volt a Kisbajcs Község Polgármestere, mint az ülést levezető az 
együttes testületi ülést bezárta. 

 
 K.m.f. 

   
                Kamocsai Sándor         Kiss Tamás 
                    Kisbajcs község polgármestere           Vének község polgármestere 
        
 
 

                   Burányi Bernadett 
                                           Kisbajcs és Vének községek körjegyzője 


