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JEGYZŐKÖNYV 

 

 
Mely készült Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. február 
7-én (kedden) 18,30 órai kezdettel tartott nyílt 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 

 
Igazoltan távol van: Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 

 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:  
Kiss Tamás polgármester 
Bazsó Zsolt 
Ladocsi József 
Tolnai Károly képviselők 

 
Igazoltan távol van: Forrás József képviselő 

 
Jelen vannak továbbá:  
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző  
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó - jegyzőkönyv-vezető 
Vassné Dobesch Éva óvodavezető 
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere, mint az együttes ülést levezető, köszönti a 
megjelenteket. Megállapítja, hogy a két képviselő-testület határozatképes, mert Kisbajcs község 
képviselő-testületéből 5 főből mindenki jelen van, Vének község képviselő-testületéből 5 főből  4 
fő jelen van. Előterjeszti a napirendi javaslatot a meghívóban foglaltak szerint.  
 

A képviselő-testületek a napirendet határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendet 
tárgyalták: 
 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester: A legutóbbi együttes ülés óta két határozat végrehajtási 
határideje járt le: elfogadták a testületek az óvoda és a körjegyzőség háromnegyed éves 
beszámolóját, illetve az óvoda 2012. évi költségvetési koncepcióját. 
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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 
15/2012.(II.7.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2012.(II.7.) határozata  

A képviselő-testületek az együttes ülésen hozott határozataik végrehajtásáról szóló   
/Kisbajcs 113,114/2011 (XI.28.),  

Vének 79,80/2011(XI.28.) / 
szóbeli tájékoztatást tudomásul veszik és elfogadják. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere 

 

 
2.) Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2012. évi költségvetése  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester: Az óvoda 2012. évi költségvetési tervezetét kézhez kapták a 
képviselők.  
Tájékoztatom a testületeket, hogy 2012. évtől kezdődően minden önállóan működő intézmény, 
így az óvoda is, önálló számlával kell, hogy rendelkezzen. Ez azt jelenti, hogy 2012. évtől 
kezdődően önálló könyvelést és beszámolót kell készíteni az óvodának.  
Kérném, hogy az óvoda figyeljen oda a fűtési költségekre, hiszen az elmúlt években sor került a 
homlokzatszigetelésre és a nyílászárók cseréjére, ezért jó lenne, ha kevesebb pénz fogyna az 
épület energia költségeire. 
Bár nagy szükség lenne rá, az óvoda további felújítására ebben az évben nem kerülhet sor, mivel a 
költségeket az önkormányzat nem tudja kigazdálkodni. 
Sajnos, nagyon szűkös a költségvetésünk, ezért javaslom, hogy a dologi kiadások közül vegyük ki 
a nem kötelező szolgáltatások költségeit, tehát az angol és a néptánc oktatás támogatását. 
A bevételek adottak, az állami támogatás illetve a TKT támogatás is adott. 
Kérdezem, van-e hozzászólás a testületi tagok részéről? 
 

Áder László képviselő: Kinek fizetünk útiköltséget? 
 

Vassné Dobesch Éva óvodavezető: Az egyik óvónő részére, azonban azt tudni kell , ha bérletet 
vennénk, akkor az kétszer ennyibe kerülne. 
 

Christmann-né Horváth Klára képviselő: Szerintem a reprezentációra betervezett összeget 
alapítványnak kellene átadni, így talán nem kell utána fizetni adót. 
 

Kamocsai Sándor polgármester: Lehetne csökkenteni a költségeket a cafeteriánál, mivel ez 
nem kötelező, hanem adható juttatás. 
 

Christmann-né Horváth Klára képviselő: Szerintem nem kellene ehhez hozzá nyúlni, mivel a   
bérek nem növekedtek. Tudomásom szerint ez az adható juttatás így is kevesebb ebben az évben, 
mint 2011-ben volt. 
 

Áder László képviselő: Úgy gondolom, globálisan kell nézni az adható juttatásokat, tehát 
minden intézménynél egyformán kellene megállapítani. 
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Kamocsai Sándor polgármester: Nem lehet egységesen nézni, mivel a köztisztviselőknél 
jogszabály írja elő a cafetéria juttatást, az óvodánál és iskolánál pedig adható. Az intézmények 
esetében túlórát lehet fizetni, a köztisztviselőknél viszont nem lehet. 
 

Vassné Dobesch Éva óvodavezető: A túlóra abból adódik, hogy 2 csoportnál 4 óvónőre lenne 
szükség, nálunk pedig csak 3 van, tehát túlóra nélkül a délutánokat nem tudnánk megoldani. 
 

Christmann-né Horváth Klára képviselő: Az óvodai rendezvények költségeit tudnánk 
csökkenteni? 
 

Vassné Dobesch Éva óvodavezető: Talán a könyvbeszerzésnél 20 ezer forintot le lehetne 
venni. Esetleg a reprezentációs hozzájárulást szintén ki kellene húzni. 
 

Kamocsai Sándor polgármester: Még mindig a javaslatom, hogy az adható juttatásokat kellene 
csökkenteni. 
 

Győri Csaba képviselő: Szerintem nem kell csökkenteni az adható juttatást, mivel akkor 
szerintem mindegyik önkormányzati intézménynél így kell eljárni. 
 

Tolnay Béláné gazdálkodási előadó: Nem javasolnám kivenni a 12.700 Ft-os cafetériát, esetleg 
azt tudná tenni az önkormányzat,hogy fél évig csak az 5 ezer forintos utalvány kerüljön kifizetésre 
minden intézmény esetében,  akkor ismét felül lehet vizsgálni, a kérdést. Ez a juttatás év végén is 
kiadható. 
 

Christmann-né Horváth Klára képviselő: Ez szerintem is jó ötlet, a félévig csak az Erzsébet 
utalvány kerüljön kifizetésre, akkor pedig kifizetné az önkormányzat 12.700 forintig az összeget.  
 

Kamocsai Sándor polgármester: Úgy gondolom, ha benne marad a költségvetésben az eredeti 
összeg, akkor az a munkavállaló részéről követelhető. 
 

Győri Csaba képviselő: Szerintem meg kellene várni a körjegyzőségi, illetve az iskolai 
költségvetés elfogadását, és ahhoz mérten kellene az óvoda ezen ellátásáról dönteni. 
 

Kamocsai Sándor polgármester: Ez elfogadható javaslat, térjünk vissza a kérdésre az iskolai és 
körjegyzőségi költségvetés elfogadása után. Bár én már most tudom, hogy nem tudjuk kifizetni a 
többlet cafetériát. 
 

Bazsó Zsolt képviselő: Javasolnám, hogy maradjon bent a 12.700,- Ft, és ha az önkormányzat 
lehetősége engedi, visszamenőleg legyen kifizetve a különbözet. 
 

Kamocsai Sándor polgármester: Szerintem maradjon bent az 5 ezer forint, és a háromnegyed 
éves beszámolónál térjünk vissza rá, amennyiben lesz rá pénz, akkor kiosztásra kerül bizonyos 
összeg.  
 

Christmann-né Horváth Klára képviselő: Amennyiben az iskolánál nem kerül elfogadásra a 
12.700 forint, akkor itt is csökkentsük  az összeget. 
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A Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola költségvetésének elfogadásának 
függvényében, Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község Önkormányzata Képviselő-
testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2012.(II.7.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2012.(II.7.) határozata  
A) Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a Nefelejcs 

Napköziotthonos Óvoda 2012. évi költségvetését 21.206.000,- Ft bevétellel és ugyanennyi 
kiadással az írásos elterjesztés szerint az alábbi módosításokkal elfogadja:  

 A Képviselő-testületek az óvodai közalkalmazottak étkeztetési hozzájárulásának 
mértékét 2012. évben 5.000,-Ft/fő/hó összegben határozzák meg.  

 Az intézmény 2012. évi háromnegyed éves beszámolója tárgyalásakor a Képviselő-
testületek felülvizsgálják a közalkalmazotti étkeztetési hozzájárulás emelésének 

lehetőségét, és ennek függvényében döntenek a hozzájárulás mértékéről. 
B) A képviselő-testületek felkérik és felhatalmazzák Kisbajcs Község Önkormányzatát, hogy az 
előbbieket a költségvetési rendeletében a fent meghatározottak szerint szabályozza, továbbá az 

önkormányzat gondoskodjon az elfogadott  költségvetések végrehajtásáról. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere 
 
 

 

 

Napirendek után: 
 

Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző tájékoztatja a testületeket, hogy novemberben a Győri TKT 
szervezésében sor került az óvoda intézményi dokumentumainak felülvizsgálatára abból a 
szempontból, hogy azok mennyire felelnek meg a hatályos jogszabályoknak. Az ellenőrzés 
eredményeként megállapításra került, hogy több dokumentum tartalmaz hiányosságokat, a 
hibákat a Megyei Pedagógiai Intézet pontosan megjelölte.  Az óvodavezetővel egyeztetve a 
feladatokat,  kéri a testületeket, hogy a dokumentumok átdolgozásának végső határidejét május 
végében jelöljék meg.  
 

Áder László képviselő:  Kik követik figyelemmel ezeket a szabályzatokat? 
 

Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Elsősorban az Államkincstár és a Kormányhivatal.  
 

 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község Önkormányzata Képviselő-
testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2012.(II.7.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2012.(II.7.) határozata  

 Kisbajcs és Vének községek Önkormányzatának Képviselő-testületei felkérik a kisbajcsi 
Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda vezetőjét, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai 

Intézet javaslatait figyelembe véve az intézmény alapdokumentumai, így a 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 Nevelési Program 
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 Minőségirányítási Program 

 Házirend 
 átdolgozásáról gondoskodjon, és azokat jóváhagyás céljából terjessze a fenntartó 

önkormányzatok képviselő-testületei elé. 
Határidő: 2012. május 31. 

Felelős: Vassné Dobesch Éva óvodavezető 

 

 

 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor Kisbajcs község Polgármestere, mint az 
együttes ülést levezető, megköszönte a jelenlévők aktív részvételét és a nyílt együttes ülést bezárta. 
 

 
K.m.f. 

 
 

Kamocsai Sándor     Kiss Tamás 
polgármester  polgármester 

 

 

 

Tóthné Ács Ildikó 

mb. körjegyző 


