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Készült: Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. október 24-
én (csütörtök) 18,30 órai kezdettel tartott együttes ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak:  
 
KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL:  
Kamocsai Sándor polgármester 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester, Áder László, Győri Csaba, Tolnai Ferencné képviselők, 
Igazoltan távol van: Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester  
 
NAGYBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL: 
Huszár Imre polgármester  
Csordás S. Tibor alpolgármester, Jászné Petrovicz Márta, Oross Imre képviselők  
Igazoltan távol van: Bartalos Bálint képviselő 
 
VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL: 
Kiss Tamás polgármester      
Bazsó Zsolt alpolgármester, Forrás József, Nagy Lóránt, Ladocsi József képviselők 
Igazoltan távol van:--- 
 
Jelen vannak továbbá:  
tanácskozási joggal:  dr. Burányi Bernadett jegyző 
jegyzőkönyvvezető:  Tolnay Béláné gazdálkodási előadó 
 
Meghívott: Nincs 
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere Nagybajcs és Vének községek polgármesterei által 
történt felkérés alapján, mint az együttes ülést levezető, köszönti a megjelenteket.  
Megállapítja, hogy a három képviselő-testület határozatképes, mert Kisbajcs képviselő-testületének öt tagja 
közül 4 fő jelen van, Nagybajcs képviselő-testületének öt tagja közül 4 fő jelen van, Vének képviselő-
testületének öt tagja közül 5 fő jelen van.  
 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a napirendet a meghívóban foglaltak szerint, és kéri, hogy a 
képviselők a napirendi pontokat fogadják el. 
  
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Nagybajcs Községi Önkormányzat részéről: 4 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
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Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
137/2013.(X.24.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
144/2013.(X.24.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
120/2013.(X.24.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Önkormányzatai Képviselő-testületei a 2013. október 24-ei együttes 
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozzák meg: 

1.) Tájékoztató a Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2013. évi 
gazdálkodásának ¾-ed éves eredményéről, valamint a 2014. évi költségvetési koncepció elfogadásáról 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
2.) Beszámoló a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásának ¾-ed éves 

eredményéről Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
3.) A Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciója Előadó: Kamocsai 

Sándor polgármester 
4.) Egyéb, döntést igénylő ügyek Előadó: Huszár Imre polgármester, Kamocsai Sándor polgármester, 

Kiss Tamás polgármester 
 
1.) Tájékoztató a Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2013. évi 
gazdálkodásának ¾-ed éves eredményéről, valamint a 2014. évi költségvetési koncepció elfogadásáról  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a képviselők a tájékoztatót kézhez kapták. A gyermekjóléti 
szolgálat esetében a Tanács a döntéshozó, mely már megtárgyalta és elfogadta a beszámolót és a koncepciót is.  
A kolléganő jövő év februárjától szülési szabadságra megy, ezért pontos bérrel nem lehet számolni. Elmondja 
továbbá, hogy a Tanács ülésén elhangzottak szerint a jövőben nagyobb hangsúlyt kell helyezni a családsegítési 
feladat ellátására, a számonkérésre.  
Mindezek után kérdezi van-e kérdés a testületek részéről. 
 

dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a települések többlet hozzájárulásai jelentkeztek, annak 

kapcsán, hogy később kapta meg az önkormányzat a működési engedélyt. Összegszerűen ismerteti a 

települések hozzájárulásait. 

 

Áder László képviselő kérdezi, hogy időarányos-e a teljesülés. 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy időarányos a teljesülés. 

 

Csordás S. Tibor alpolgármester kérném, hogy a következő időszakban a százalék is szerepeljen a 

táblázatban. 

 

A képviselő-testületek a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vették. 

 
2.) Beszámoló a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásának ¾-ed éves 
eredményéről  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester a képviselők az előterjesztést kézhez kapták. Kéri, hogy a képviselők tegyék 

fel kérdéseiket, mondják el véleményüket. 
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Huszár Imre polgármester kérdezi, hogy a megjelölt 7.967 ezer Ft elegendő lesz a 3 havi bérre. Illetve miért 

kell külön dönteni az úti átalányról, ha benne szerepel a költségvetésben. 

 

dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a megjelölt összeg fedezi a 2013. évi bérköltségeket. Az úti 

átalányról azért kell külön dönteni, mert a helyettesítés megszűnt. A testületek által hozott határozat a helyettes 

jegyző nevére szólt. Ezzel a döntéssel lehetséges az átalány igénybevétele. 

 

Ladocsi József képviselő kérdezi, hogy miért szerepel még az építészek bére a beszámolóban. 

 

Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy a dolgozók csak 2013. januárban, illetve júliusban 

tudtak elhelyezkedni, ezért itt még jelentkezik kifizetés. Az elszámolásokra külön megállapodást kötöttek a 

testületek, aminek végrehajtása folyamatos. 

Kamocsai Sándor polgármester az alábbi két határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek elé: 
I. Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a Kisbajcsi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2013. évi gazdálkodásának ¾-ed éves eredményéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint megismerték, és 
jóváhagyják. 

 Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

II. Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei dr. Burányi Bernadett jegyző 
számára a tartós távollét miatti helyettesítés időtartamának megszűnésétől bruttó 40.000 Ft/hó költségátalányt 
állapít meg. 

 Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 4fő 
Nagybajcs Községi Önkormányzat részéről: 4fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5fő 
 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

138/2013.(X.24.) határozata 
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

145/2013.(X.24.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

121/2013.(X.24.) határozata 
Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a Kisbajcsi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásának ¾-ed éves eredményéről szóló beszámolót az 
előterjesztés szerint megismerték, és jóváhagyják. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
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Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 4fő 
Nagybajcs Községi Önkormányzat részéről: 4fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5fő 
 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

139/2013.(X.24.) határozata 
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

146/2013.(X.24.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

122/2013.(X.24.) határozata 
Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei dr. Burányi 

Bernadett jegyző számára a tartós távollét miatti helyettesítés időtartamának megszűnésétől bruttó 
40.000 Ft/hó költségátalányt állapít meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

3.) A Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciója 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az írásos anyag kiment, sajnos azt is el kell mondani, hogy 

egy dolgozótól meg kellett válniuk, mivel csak határozott idejű munkaszerződése volt, és nem tudták az 

önkormányzatok meghosszabbítani a szerződését. Sajnos egyik község sem tudta felvállalni a többlet költséget. 

 

Kiss Tamás polgármester Vének önkormányzata nem mondott nemet a további foglalkoztatásra. ezt 

szeretné pontosítani, közösen vállalták volna a költségeket. 

 

Huszár Imre polgármester úgy gondolja, hogy házon belül is meglehetett volna oldani, de mivel a helyettes 

jegyző nem vállalta el az aljegyzői feladatot, ezért külsőst kell felvenni. Amikor létrejött a Közös Hivatal 

Nagybajcs azzal a feltétellel csatlakozott, hogy Nagybajcson szükség van aljegyzőre.  

 

Christmann-né Horváth Klára alpolgármester elmondja, hogy sokat bejár a hivatalba, és látja, hogy a 

dolgozók milyen leterheltek, az emberek viszont elfogynak, a jelenlegi dolgozók nem terhelhetők tovább már. 

Mindenképpen kell még egy fő a kisbajcsi hivatalba. 

 

Huszár Imre polgármester sajnos nem úgy alakultak a dolgok, ahogy eredetileg tervezték. 

 

Christmann-né Horváth Klára alpolgármester Nagybajcson számszakilag nem változott a létszám, a 

kisbajcsi létszám csökkent, úgy érzi, hogy itt egy fővel több ember szükséges. 
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Huszár Imre polgármester szerint Nagybajcs lakossága több mint a két település együtt, ezért ott is meg van 

mindenkinek a munkája. A település fejlődését nem fogják azért feladni, hogy ide jöjjön be a hivatal. A testület 

is így gondolja, ezt nem adják fel, a fejlődés egyetlen kitörése az, hogy minden helyben van intézve. 

 

Győri Csaba megérkezett a testületi ülésre, így Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete 5 fővel ülésezik tovább. 

 

Oross Imre képviselő szerint a probléma azzal kezdődött, hogy a korábbi aljegyző már nem dolgozhat 

tovább. A jelenlegi ciklusban nem szeretnének változtatni a hivatal és a kirendeltség felépítésén, a 

továbbiakban mi lesz, azt nem tudják. 

 

Kamocsai Sándor polgármester véleménye, ha közösen dolgoznának, jobb munkát lehetne végezni. 

 

Bazsó Zsolt alpolgármester szerint ezt már megbeszélték. Tovább kellene lépni, hogy ki, milyen munkát 

végez. Szerinte el kell gondolkodni azon, hogy itt még egy személy felvételére lenne szükség. Az aljegyző 

belépésével Nagybajcs szintén meg lesz, munkája csak Nagybajcsot fogja szolgálni. 

 

Huszár Imre polgármester a jelenlegi ciklus már így fog kimenni, nem támogatják a további egy fő felvételét. 

 

Kamocsai Sándor polgármester kéri, hogy legalább a gazdálkodási előadó jöjjön be a központi hivatalba. 

 

Huszár Imre polgármester ezt nem tudják elfogadni, mivel akkor a község gazdálkodási feladatait be kell 

vinni a központba. Szerinte az adós kolléganőt kellene inkább bevinni a központba és más ügyekkel is 

megbízni. Foglalkozhatna a pályázatokkal. A javaslatokat meg kell tárgyalni, polgármestereknek meg kell 

beszélni. 

 

dr. Burányi Bernadett jegyző köszöni a javaslatot, ha sor kerülhet az adós áthozatalára, akkor azt minél 

előbb meg kell tenni a hatékonyabb működés érdekében. 

  

Huszár Imre polgármester olyan jogtár beszerzését támogatja Nagybajcs testülete, ami minden dolgozó által 

elérhető. 

Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek elé: 
Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal 
2014. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerint megismerték, és jóváhagyják. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 5fő 
Nagybajcs Községi Önkormányzat részéről: 4fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
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Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
140/2013.(X.24.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
147/2013.(X.24.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
123/2013.(X.24.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a Kisbajcsi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerint megismerték, és 

jóváhagyják. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

3.)Egyéb, döntést igénylő ügyek 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy egyéb, döntést igénylő ügyről nem tud. De szeretné 
tájékoztatni a testületeteket, hogy az aljegyzői pályázat kiírásra került, jelenleg 2 pályázóról tudnak, de még 
pályázat nem érkezett. A vártnál kevesebb az érdeklődő. 
 
Huszár Imre polgármester szeretné megtudni, hogy mi van a rendőrlakással. 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a bérlő elköltözött a lakásból, bejutni nem tudnak az 

épületbe. Nem tudja mi lesz a fűtéssel, a vizet ugyan le lehet engedni, de azért várhatóan el fog fagyni, ha nem 

fűtik az épületet. Tájékoztatja a testületeket, hogy a körzeti megbízottnak továbbra is van lakbértartozása, amit 

többszöri felszólításra sem rendezett. Előzetes tájékoztatás alapján fognak idehelyezni új kollégát. 

  

Oross Imre képviselő szerint van munkahelye a rendőrnek, javasolja, hogy a tartozást a béréből tiltassák le. 

Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor, Kisbajcs község polgármestere, mint az ülést levezető, 
a nyilvános együttes ülést bezárta. 

 
K.m.f. 

 
 
 

Kamocsai Sándor      Huszár Imre 
Kisbajcs község polgármestere                   Nagybajcs község polgármestere 

 
 
 
 
 

Kiss Tamás       dr. Burányi Bernadett 
Vének község polgármestere    Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal 

      jegyzője 


