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JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
Készült: 2011. június 30.-án (csütörtökön) 17.00 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 külső alpolgármester 
 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Kiss Tamás polgármester 
Forrás József 
Ladocsi József 
Tolnay Károly képviselők 
 
Igazoltan távol: Bazsó Zsolt képviselő 
 
Jelen vannak továbbá: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 

  Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyv-vezető 
  

 
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 fő jelen van, Vének község képviselő-testületéből 4 fő jelen van. 
Előterjeszti a napirendi javaslatot a meghívóban foglaltak szerint. Javasolja az egyéb döntést 
igénylő ügyek közé felvenni Nagybajcs község csatlakozási szándékát a Körjegyzőséghez. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az 
alábbi napirendeket tárgyalták. 
 
 

1.) Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 

 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző ismerteti a kiküldött anyagok alapján a felmerülő 
előirányzat módosításokat. Elmondja, hogy a módosítások az ügykezelői munkakör óraszámának 
csökkentéséből eredő megtakarításból, a Körjegyzőség dolgozóinak szociális támogatás 
csökkentéséből, valamint a bérkompenzációból adódnak. Utóbbit központi támogatás címén 
kapja a gesztor önkormányzat, előzőek pedig a községek hozzájárulásának csökkenését 
eredményezik, ezért szükséges a költségvetés módosítása. 
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Kéri, hogy a képviselők fogadják el a módosítást. 
 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község Önkormányzata Képviselő-
testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

56 /2011. (VI.30.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

39 /2011. (VI.30.) határozata 
A) Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei a Kisbajcs és Vének 

Községek Körjegyzőségének 2011. évi költségvetését 34.245.000,- Ft bevétellel és ugyanannyi 
kiadással a mellékelt előterjesztés és a szóbeli kiegészítés alapján elfogadja. 

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 
 
 

2.) Közszolgálati adatvédelmi szabályzat elfogadása 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző  

 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők 

kézhez kapták, szeretné azt néhány szóval kiegészíteni. A szabályzat elkészítését a személyes 
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény írja elő. Eszerint az 
állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb 
közfeladatot ellátó szerveknek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének 
rendjét rögzítő szabályzatot kell készíteniük. Személyi hatálya Kisbajcs és Vének Községek 
Önkormányzatainak tisztségviselőire, valamint a Körjegyzőség köztisztviselőire terjed ki. 
Tartalmazza többek között az iratkezelés, a vagyonnyilatkozatok és nyilvántartások kezelésének 
szabályait, a felelősségi viszonyokat. A Szabályzat 2011. július 1-jén lépne hatályba. 
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere 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 

57/2011. (VI. 30.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

40 /2011. (VI. 30.) határozata 
Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei Kisbajcs és Vének 

Községek Körjegyzősége Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzatát az írásos előterjesztés, illetőleg 
a szóbeli kiegészítés alapján elfogadja, és tudomásul veszi.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 
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3.) Körjegyzőség Közszolgálati Szabályzatának módosítása 
Előadó: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző 

 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző ismerteti, hogy jelenleg érvényes szabályzathoz 
viszonyítva az 5. fejezet teljes terjedelmében megváltozott, mivel a tavalyi évhez képest jelentősen 
megváltozott a béren kívüli juttatások adózása. Jogszabályváltozás okán kikerült az adómentes 
körből az internet hozzájárulás, így az új Szabályzat már csak adóköteles cafeteria-elemeket 
tartalmaz. Szűkült a választható juttatások köre is, bekerült viszont a hideg étkezési utalvány. 
Ezen túlmenően néhány kifejezés változott a szabályzatban. Pl. Intézményi Munkaügyi 
információs rendszer (IMI) helyett már a Központosított Illetményszámfejtési Rendszert (KIR.) 
használjuk. Javasolja, hogy a köztisztviselők a szabadságot szolgálati érdek esetén átvihessék 
következő évre, legkésőbb március 31-ig. Egy esetben tévesen fogalmaz a szabályzat, helyettesítés 
esetén nem az illetményalapot, hanem a helyettesített köztisztviselő alapilletményét kell 
figyelembe venni a helyettesítési díj számfejtésekor.  
 
Győri Csaba képviselő Valójában ezzel a módosítással kapcsolatosan jelentkezik-e többlet 
kiadása az önkormányzatoknak?  
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző Nem, mivel a keretösszeget az önkormányzatok az 
éves költségvetésben határozzák meg, a köztisztviselő csak a részére megállapított keretösszeg 
felhasználásáról dönt. Ezzel a módosítással egy aktuális, az új jogszabályi előírásoknak megfelelő 
Közszolgálati Szabályzata lesz a körjegyzőségnek 
 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község Önkormányzata Képviselő-
testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

58 /2011. (VI. 30.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

41 /2011. (VI. 30.) határozata 
Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei Kisbajcs és Vének 

Községek Körjegyzősége Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzatát az írásos előterjesztés, illetőleg 
a szóbeli kiegészítés alapján elfogadja és tudomásul veszi.  

A képviselő-testületek felkérik a körjegyzőt, hogy a Közszolgálati Szabályzatot és az új Cafeteria 
Szabályzatot foglalja egységes szerkezetbe. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző  

 
 

4.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
 

A) Nagybajcs Község csatlakozási szándéka a Körjegyzőséghez 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, Kiss Tamás polgármester 

 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere ismerteti a képviselőkkel a nagybajcsi 
polgármester megkeresését, melyben tájékoztatja a kisbajcsi és a véneki polgármestereket, hogy a 
nagybajcsi képviselő-testület 2011. június 29.-én hozott határozatában kezdeményezi a Kisbajcs-
Vének körjegyzőséghez való csatlakozást 2012. január 1-től. Arról kellene döntést hozni, hogy a 
testületek támogatják-e a csatlakozást, vagy elutasítják azt. 
Emlékeztetem a testületeket, hogy a készülő önkormányzati törvény munkaanyagát figyelembe 
véve továbbra is szorgalmazni kell a körjegyzőség bővítését, mivel hosszabb távon is ez a legjobb 
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megoldás mindhárom község számára.  Nagybajcs kérésére végeztünk számításokat, melyből az 
derült ki, hogy talán mindegyik önkormányzat jól fog járni a körjegyzőség bővítésével. Hármas 
körjegyzőség esetén ugyanis a jelenleginél magasabb ösztönző támogatásban részesülnének az 
önkormányzatok. A támogatásból teljes mértékben ki lehet fizetni a körjegyző bérét és járulékait, 
a többletként megjelenő bevétel pedig szétosztható.  
Szerintem most nem szabad elutasítani ezt a szándéknyilatkozatot. Tegnap a Celldömölkön 
szervezett TÖOSz - fórumon kapott tájékoztatás szerint is ez lenne a járható út. Az új törvény 
várhatóan egyesített önkormányzati hivatalokat alakít majd ki, addigra már lépés előnyben 
lennének az önkormányzataink.  
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző A hatályos önkormányzati törvény értelmében 
körjegyzőséghez csatlakozni, abból kiválni a naptári év első napjával lehet. A döntést a kiválásról 
és a csatlakozásról legalább hat hónappal korábban kell meghozni, a csatlakozási szándék 
bejelentésének határideje tehát minden év június 30. napja. Nagybajcs határozatát figyelembe véve 
tehát 2012. január 1-jétől a hármas körjegyzőség jogszabályi feltételei fennállnak. Támogató 
döntés esetén az elkövetkező fél évben kell kidolgozni a bővített körjegyzőségre vonatkozó 
részletes szabályokat, megállapodás-tervezetet, módosítani az Alapító Okiratot. A hivatal 
felállításával kapcsolatos kérdéseket is tisztázni kell.  
 
Győri Csaba képviselő Ha esetleg Nagybajcs visszatáncol, akkor ennek milyen szankciói 
lesznek?  
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző A törvény lehetőséget ad január 1-jével kiválni a 
Körjegyzőségből, de ezt is legkésőbb június 30-ig be kell jelenteni. Ha az önkormányzatok 
elfogadják Nagybajcs csatlakozását, és aláírják az Együttműködési Megállapodást, legkorábban 
egy év múlva tud valaki kiválni a körjegyzőségből, ennek nem nagy a valószínűsége. 
 
Kiss Tamás Vének község polgármestere Vének támogatja a körjegyzőség bővítését azzal, 
hogy Kisbajcs lehessen a központ. Mivel nem mindig azt kell nézni, hogy mennyi a község 
lakosságszáma, fontosabb az például, hogy földrajzilag ki hol helyezkedik el. Az ügyintézéssel 
kapcsolatos feladatokat szerintem mindegyik község esetében Kisbajcs tudná legjobban ellátni, 
mivel ezt a települést tudná mindenki legkönnyebben megközelíteni. Én is úgy látom, hogy a 
készülő önkormányzati törvény szerint a bővítés lesz a járható út, lépés előnyben lenne a három 
község, mert ha Vámosszabadi is csatlakozni szeretne, esetlegesen mi lennénk az irányadók.  
 
Győri Csaba képviselő Hármas körjegyzőségnél a nagybajcsi jegyző megmarad-e, vagy akkor 
csak a kisbajcsi körjegyző látja el ezt a feladatot?  
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző A törvény nem írja elő az aljegyzői státuszt, de 
lehetőséget ad az alkalmazására.  
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere Valóban nem írja elő a törvény, de jó lenne 
megtartani az ottani jegyzőt is, mivel adott esetben így a körjegyzői helyettesítés is megoldódna, 
továbbá nagyban segítené is a hivatali munkát.  
 
Áder László képviselő Nem tartom valószínűnek, hogy megmaradhat az aljegyzői státusz, 
hiszen akkor nem jelentkezik megtakarítás az állam részéről. Márpedig a reform lényege éppen a 
költségcsökkentés. 
 
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző Igen, a jelenlegi törvénytervezetben nincs szó 
aljegyzőről, illetve a jelenlegi jegyzők helyett is hivatalvezetők szerepelnek. Az egyesített hivatal 
fogja ellátni a feladatokat, a többi hivatalban már csak kihelyezett ügyintézés lenne.  
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Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere El kell mondani, hogy a hivatalban jelenleg 
egy fő készül nyugdíjba, Nagybajcson nem tudunk ilyen szándékról. Nagyon bízunk benne, hogy 
nem kell elküldeni a hivatalból senkit. Kéri, hogy a testületek 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 
59 /2011. (VI. 30.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
42 /2011. (VI. 30) határozata 

Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei támogatják Nagybajcs 
Község csatlakozását Kisbajcs és Vének Községek Körjegyzőségéhez. 

A Képviselő-testületek felkérik Kisbajcs és Vének községek polgármestereit, valamint a megbízott 
körjegyzőt, hogy a döntésről a nagybajcsi önkormányzatot értesítse, továbbá a csatlakozásra 

vonatkozó megállapodás-tervezetet a nagybajcsi polgármesterrel és a nagybajcsi jegyzővel együtt 
készítse el. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Kiss Tamás polgármester, Tóthné Ács Ildikó megbízott 

körjegyző  
 
 
        
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere elmondja, hogy egyéb, döntést igénylő 
ügyről nem tud.  
 
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 


