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JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
Készült: 2011. augusztus 16-án (kedden) 17.30 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek 
Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 
 
Jelen vannak: 
 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:  
Kamocsai Sándor polgármester 
Áder László 
Győri Csaba  
Tolnai Ferencné képviselők 
Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 
 
Igazoltan távol van: Christmann-né Horváth Klára képviselő 
 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Kiss Tamás polgármester 
Forrás József 
Ladocsi József 
Tolnai Károly képviselők 
 
Igazoltan távol van: Bazsó Zsolt képviselő 
 
Jelen vannak továbbá: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző, 

  Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyv-vezető, 
 Major Gabriella ügykezelő 
  

 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere, mint az együttes ülést levezető, köszönti a 
megjelenteket. Bemutatja Major Gabriellát, a Körjegyzőség új ügykezelőjét azon képviselőknek, akik 
még nem találkoztak vele. Majd megállapítja, hogy a két képviselő-testület határozatképes, mert 
Kisbajcs község képviselő-testületéből 4 fő jelen van, Vének község képviselő-testületéből 4 fő 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 a legutóbbi együttes ülésen a 
képviselőtestületek elfogadták a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének módosítását, az 



adatvédelmi szabályzatot, valamint a közszolgálati szabályzat módosítását. Döntés született 
Nagybajcs község körjegyzőséghez történő csatlakozásáról is. 
Kéri, hogy a testületek 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 
70 /2011.(VIII.16.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
43 /2011.(VIII.16.) határozata 

A képviselő-testületek az együttes ülésen hozott határozataik végrehajtásáról szóló 
/ Kisbajcs 56-59/2011.(VI.30.), 
Vének 39-42 /2011. (VI.30.) / 

szóbeli tájékoztatást tudomásul veszik és elfogadják. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

2) Beszámoló a közös fenntartású intézmények gazdálkodásának 2011. I. félévi 
eredményéről 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az írásos anyagot mindenki megkapta. Kéri, hogy a 
képviselők tegyék fel kérdéseiket.  
 
Áder László képviselő Az óvodai fűtéssel kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy a miért lépte 
túl az éves előirányzatot az óvoda? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy az év elején az EMFESz csődje miatt 
szolgáltató váltás történt, és az új szolgáltatóval még nem működik a havi diktálás. 
 
Kamocsai Sándor polgármester Jelezném a képviselőknek, hogy az óvoda fűtéskorszerűsítésének 
támogatására benyújtott pályázatunk előreláthatólag nem nyert. 
 
Forrás József képviselő szeretné tudni, hogy Véneken kik látják el a számlálóbiztosi feladatokat az 
őszi népszámlálásnál?  
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző Vének községben Baján János fogja ezt a feladatot ellátni. 
A feladatok koordinálásáért a körjegyzőség hivatala és a KSH felelős. 
 
Ladocsi József képviselő Már sokat beszéltünk az óvodáról, én úgy látom, hogy felül kell vizsgálni 
az egész épületet, és annak függvényében kellene felújítani az épületet. 
 
Áder László képviselő Jónak tartom a képviselő úr javaslatát, szerintem is csak így lehetne felújítani 
az óvodát. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy mint polgármester látja a hibákat, tudja, hogy mit 
kellene megoldani, azonban a fenntartó önkormányzatok nem tudják önerőből megvalósítani ezeket 
a feladatokat. Ezért szeretett volna pályázati pénzt szerezni, sajnos azonban az előzetes tájékoztatás 



szerint nem kapnak támogatást az önkormányzatok. Az óvoda költségvetésében elég sok olyan 
feladat volt betervezve, melyeket nem tudtunk teljesíteni, pl.: óvodai mosogató cseréje, 
fűtéskorszerűsítés. Sajnos sem Vének, sem Kisbajcs önkormányzata nem áll olyan helyzetben, hogy 
ezeket meg tudja oldani. 
Összefoglalja az elhangzottakat, és 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 
71 / 2011. (VIII.16.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
44 / 2011. (VIII.16.) határozata 

Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei a közös fenntartású 
intézmények 2011. évi gazdálkodásának I. félévi teljesüléséről szóló beszámolót az előterjesztés 

szerint elfogadja, és tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

 
3.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, Kiss Tamás polgármester 
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere és Kiss Tamás Vének község 

polgármestere elmondják, hogy egyéb döntést igénylő ügyről nem tudnak. 

 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, 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 
        
 
 

                   Tóthné Ács Ildikó 
                                           Kisbajcs és Vének községek megbízott körjegyzője 


