
 
KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 
 

mely készült  
Kisbajcs és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. április 25-én (szerda) 18,30 órai kezdettel tartott  
együttes ülésén 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HATÁROZATOK:   Kisbajcs  30-34/2012.(IV.25.) 
Vének 34-38/2012.(IV. 25.) 

 
RENDELETEK:     --------- 
 



 2 

JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
Készült: Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. április 25-
én (szerdán) 18,30 órai kezdettel tartott 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 képviselők 
 
Igazoltan távol van: Tolnai Ferencné képviselő 

    Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 
 
VÉNEK Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Kiss Tamás polgármester 
Bazsó Zsolt 
Forrás József 
Ladocsi József 
Tolnai Károly képviselők 
 
Jelen vannak továbbá: Tóthné Ács Ildikó körjegyző  
                                   Pinczés Gyuláné adóügyi előadó-jegyzőkönyvvezető 
                                      Vassné Dobesch Éva óvodavezető  
 
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere, mint az együttes ülést levezető, köszönti a 
megjelenteket és a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a két képviselő-testület 
határozatképes, mert Kisbajcs község képviselő-testületéből 5 főből 4 fő jelen van, Vének község 
képviselő-testületéből 5 főből mindenki jelen van. Előterjeszti a napirendi javaslatot a 
meghívóban foglaltak szerint. 
 
Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az 
alábbi napirendeket tárgyalták. 
 
 

1.) Beszámoló a két ülés között történtekről  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti, hogy a két ülés között az alábbi történt: elfogadták a 
testületek az óvoda 2012. évi költségvetését, valamint az óvoda alapdokumentumainak 
átdolgozására a 2012. május 31-i határidőt jelölték ki az intézményvezető számára.  Ez utóbbiak 
átdolgozása folyamatban van. 
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Vassné Dobesch Éva óvodavezető tájékoztatja a képviselőket, hogy lezajlott az óvodai beíratás, 
melynek során 8 gyermeket írattak be a 2012/2013.-as nevelési évre, de várhatóan ez a szám 
augusztusig még növekedni fog. 
Ladocsi József képviselő: Hány százalékos a telítettség, hány fő marad ki az óvodából 
júniusban? 
 
Vassné Dobesch Éva óvodavezető: 11 gyermek kezdi meg az iskolát ősztől, 36 főt 
kényelmesen tudunk fogadni, de a fogadható létszám legfeljebb 48 fő. 
 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község Önkormányzata Képviselő-
testülete egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2012.(IV.25.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2012. (IV.25.) határozata 
A képviselő-testületek az együttes ülésen hozott határozataik végrehajtásáról,  

/ Kisbajcs 16/2012.(II.07.), 
Vének 9 /2012. (II.07.) / 

valamint a két ülés között történtekről szóló szóbeli tájékoztatást tudomásul veszik, és elfogadják. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
  

 
 

2.) Beszámoló a KMB 2011. évi rendőri munkájáról  
Előadó: Nérer Miklós körzeti megbízott rendőr 

 
Nérer Miklós körzeti megbízott: Az írásos beszámolót kiegészíteném azzal, hogy itteni 
szolgálatom óta tavaly fordult elő első ízben, hogy nem történt közlekedési baleset, ez 
egyedülállónak számít. Messzemenően a megyei szint alatt van a bűnügyi helyzet a településeken. 
 
Áder László képviselő: A kisgéphajón ugyanazok a személyek látják el a feladatot, akik a 
községekben? 
 
Nérer Miklós körzeti megbízott: Nem, rajtam kívül még két dunaszegi kolléga, folyamatosan 
járjuk a Dunát hajóval is, egyúttal már most felhívnám a képviselők figyelmét arra, hogy a környék 
folyóvizeiben kizárólag az Aranyparton lehet fürödni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Megkérem a körzeti megbízottat, hogy fokozottan figyeljen a 
járdán parkolókra, a kerékpárosokra, és a játszóterekre is. Sajnos sokszor szinte veszélyes helyzet 
alakul ki reggelente az iskolánál, amikor a szülők autóval állnak meg a buszmegállóban, hogy 
kitegyék a gyerekeiket. Kérném erre is nagyobb figyelmet fordítani, ha nem is egyszerre büntetni, 
de nyomatékosan figyelmeztetni a szülőket arra, hogy a buszmegállóban tilos megállni. 
 
Nérer Miklós körzeti megbízott: A figyelmeztetések már megtörténtek nem egyszer, ezután 
már büntetések jönnek. Fel is hívnám minden jelenlévő figyelmét az új szabálysértési törvény 
rendkívül komoly büntetési  tételeire. 
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Kamocsai Sándor polgármester: A közelmúltban több bejelentés is érkezett hozzám, hogy 
hajnalban valaki járkál a Hunyadi utcában a kertek alatt. Mivel a polgárőröket nem küldhetjük 
fegyver nélkül oda, kérem, hogy szolgálatban a külterületi földutakra jobban figyeljenek. 
 
Nérer Miklós körzeti megbízott:: Éjszaka sokat járunk a határban, külterületen, ezt a részt is 
bevesszük a megfigyelt területbe. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Hol volt a beszámolóban említett traffipax? 
 
Nérer Miklós körzeti megbízott: A nagybajcsi behajtónál és Vámosszabadinál. Kisbajcson nem 
fogtak gyorshajtót, ha igény van rá, jelezhetem, hogy küldjenek kollégákat, de meglehetősen kevés 
a rendelkezésre álló műszer. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Szükség lenn rá egy-egy alkalommal, a tavaszi idénnyel 
megnövekedett a kerékpáros forgalom, az autósok pedig nemegyszer gyorsan hajtanak át a 
településen. 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község Önkormányzata Képviselő-
testülete egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2012.(IV.25.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2012. (IV.25.) határozata 
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete Nérer Miklós rendőr törzszászlós körzeti megbízott beszámolóját a 

települések közbiztonságának és közlekedési helyzetének értékeléséről, valamint 2011. évi rendőri 
tevékenységéről tudomásul veszik, és elfogadják. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Kiss Tamás polgármester 

 
 
Nérer Miklós körzeti megbízott távozik az ülésről. 
 
 

3.) Beszámoló Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2011. évi gazdálkodásáról 
(zárszámadás) 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők kézhez 
kapták. Az óvodavezető és a képviselők kívánnak-e hozzászólni a Nefelejcs Napköziotthonos 
óvoda 2011. évi zárszámadásához?  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község Önkormányzata Képviselő-
testülete egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2012.(IV.25.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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36/2012. (IV.25.) határozata 
Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a közös fenntartású Nefelejcs 

Napköziotthonos Óvoda 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint 
tudomásul veszik, és elfogadják. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
Vassné Dobesch Éva óvodavezető távozik az ülésről. 
 
 

4.) Beszámoló a Körjegyzőség 2011. évi gazdálkodásáról (zárszámadás) 
    Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki kézhez kapta. 
Van-e kérdés a Körjegyzőség 2011. évi zárszámadásához?  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község Önkormányzata Képviselő-
testülete egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2012.(IV.25.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2012. (IV.25.) határozata 
Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a közös fenntartású kisbajcsi 

székhelyű Körjegyzőség 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint tudomásul 
veszik, és elfogadják. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

5.) Beszámoló a Körjegyzőség 2011. évi munkájáról 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők kézhez 
kapták, kiegészíteni nem kívánja. A beszámoló tartalmazza mindazt, amit a 2011. december 31.-ig 
hatályos Társulási Megállapodás előírt. Ha a képviselőknek van kérdésük, arra szívesen válaszol.  
 
Győri Csaba képviselő: A 6 órás ügykezelő tisztségével mi lesz? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Az új igazgatási előadó személyének és tapasztalatának 
függvényében meghosszabbodik, vagy megszűnik július 5-től.  
 
Győri Csaba képviselő: A szülési szabadságát töltő Körjegyző Asszony mikor áll ismét 
munkába? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Körjegyző Asszony legutóbbi nyilatkozata szerint a tervezett 
2013. augusztus-szeptemberi időpontban. 
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Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község Önkormányzata Képviselő-
testülete egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2012.(IV.25.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2012. (IV.25.) határozata 
Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a 2011. évi körjegyzőségi 

munkáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint tudomásul veszik, és elfogadják. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
 
 
 

6.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, Kiss Tamás polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester egyéb, döntést igénylő ügyről nem tud. Kiss Tamás 
polgármester úrnak van-e tudomása ilyen ügyről? 
 

Kiss Tamás polgármester: Nincs. 
 
 Kamocsai Sándor polgármester A igazgatási előadói feladatokat ellátó kolléganő nyugdíjba 
vonulása miatt a munkakör betöltésére pályázatot írtunk ki, a jelentkezési határidő május 3. Bár a 
kinevezés a körjegyző hatásköre, mivel körjegyzőségi dolgozóról van szó, szeretném felkérni a 
társközségek polgármestereit is, hogy a jelentkezők meghallgatásán lehetőség szerint vegyenek 
részt. 
 
Győri Csaba képviselő: Mikortól lesz nyugdíjas a kolléganő? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Augusztus 1-jétől, ezt megelőzően a felmentési ideje 2 hónap, 
melyből egy hónapra, tehát júliusra kötelező mentesíteni a munkavégzés alól, a június hónap első 
felében a szabadságait tölti, második felében pedig a munkavégzés alóli felmentettük. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Vámosszabadi község polgármestere múlt héten megkeresett a 
jövő évben kötelezően létrehozandó közös hivatal ügyében. Ismertette a képviselő-testület és a 
Jegyző Asszony álláspontját, amely lényegében nem változott a tavalyihoz képest, változatlanul 
Vámosszabadi kíván a közös hivatal székhelye lenni, erről a kiindulópontról hajlandóak velünk 
tárgyalni. A polgármester úr elmondása szerint felvették a kapcsolatot Győrújbarát és 
Győrzámoly községekkel is. 
 
Győri Csaba képviselő: A közös hivatal székhelyét központilag jelölik ki? 
 
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Az önkormányzati törvény értelmében a székhely települést a 
közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok képviselő-testületei határozzák meg. Abban az 
esetben, ha közös hivatal létrehozása az előírt határidőn belül, azaz 2013. március 1.-jéig nem 
történik meg, vagy valamely település nem tud csatlakozni, a Kormányhivatal jelöli ki a közös 
hivatalhoz tartozó településeket, és megegyezés hiányában a székhelyet is. 
 
Győri Csaba képviselő: Miért jobb Győrzámoly kirendeltségének és aljegyzőjének lenni, mint 
itt?  
 



 7 

Kamocsai Sándor polgármester:  
 
Ladocsi József képviselő: A közös fenntartású iskola nem nyom a latban? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Nem hiszem, mert már tavaly közölték, hogy amennyiben 
nem lesz kötelező önkormányzati feladat az alapfokú oktatás biztosítása, ők ki kívánnak válni a 
társulásból. Úgy gondolom, nem kell mindenáron ragaszkodni hozzájuk, Nagybajcscsal ha 
szűkösen is, de elérjük a kétezer fős lakosságszámot. Ebben a témában egész biztosan 
folytatódnak a tárgyalások Vámosszabadival. 
 
Jelen napirendi pontnál a képviselő-testület döntést nem hozott. 
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor polgármester megköszönte a jelenlévők 
aktív részvételét, és a nyílt ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Kamocsai Sándor   Kiss Tamás 
  polgármester  polgármester 

 
 
 

 

Tóthné Ács Ildikó 
mb. körjegyző 


