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JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
Készült: Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. október 24-én 
(csütörtökön) 19,30 órai kezdettel tartott együttes ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak: 
 
KISBAJCS Község Önkormányzata 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 
 
VÉNEK Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Kiss Tamás polgármester 
Bazsó Zsolt alpolgármester, Forrás József, Ladocsi József, Nagy Lóránt képviselők 
Igazoltan távol van:- 
 
Jelen van továbbá: dr. Burányi Bernadett jegyző tanácskozási joggal 
        Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívottak:  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-
testületének öt tagja közül 5 fő jelen van, Vének község képviselő-testületének öt tagja közül 5 fő jelen 
van. 
 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a napirendet a meghívóban foglaltak szerint, és kéri, hogy a 
napirendi pontokat a képviselő-testületek fogadják el. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
141/2013.(X.24.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
124/2013.(X.24.) határozata 

Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei a 2013. október 24-ei együttes ülés 
napirendi pontjait az alábbiak szerint határozzák meg: 

1.) Beszámoló a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2013. évi gazdálkodásának ¾ éves 
eredményéről Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

2.) A Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetési koncepciója Előadó: Kamocsai 
Sándor polgármester 

3.) Egyéb, döntést igénylő ügyek Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, Kiss Tamás 
polgármester 
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1.) Beszámoló a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2013. évi gazdálkodásának ¾ éves 
eredményéről  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a képviselők az előterjesztést kézhez kapták. Azt 
kiegészíteni nem kívánja. Kérdezi a vezető óvónőt, hogy kívánja-e a testületeket tájékoztatni az intézmény 
működésével kapcsolatban. 

 
Vassné Dobesch Éva óvodavezető elmondja, hogy a kötelező óraszám megszűnt, kötött munkarend 
van. Ezzel nem oldódik meg az intézményben az emberhiány. Tájékoztatja a testületeket, hogy nyitáskor 
és záráskor nincs óvónő az intézményben, az előírásokat nem tudják teljesíteni és tart attól, hogy ebből 
később probléma lehet. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek elé: 
Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2013. évi 
gazdálkodásának ¾-ed éves eredményéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint megismerték, és jóváhagyják. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta: 
Vének Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
142/2013.(X.24.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
125/2013.(X.24.) határozata 

Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a Nefelejcs 
Napköziotthonos Óvoda 2013. évi gazdálkodásának ¾-ed éves eredményéről szóló beszámolót 

az előterjesztés szerint megismerték, és jóváhagyják. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

2.) A Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetési koncepciója 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy mindenki megkapta az anyagot. Elmondja, hogy a 
vezető óvónőnek 2014 év augusztusában lejár a kinevezése. Pedagógus szakvizsga hiányában nem 
lehetséges a kinevezett óvónők közül vezetőt választani, ezért 1 fő külsős vezetővel számoltak 2014. év 
szeptemberétől. A dologiakhoz annyit tud elmondani, hogy a már évek óta betervezett mosogató cserét, 
illetve konyhazsámoly beszerzését szükséges megoldani. A vizesblokk felújítása sem várathat magára. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző kéri, hogy térjenek vissza a pedagógusok létszámára, mivel részlete 
számítások készültek azzal kapcsolatban, milyen mértékben támogatná az állam a további egy fő 
óvodapedagógus felvételét. 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó ismerteti a létszámszámítást. Létszámszámítás jegyzőkönyvhöz 
mellékleve, melynek lényege, hogy a 2013/2014-es tanévben előre láthatólag 3,77 fő kerülne 
finanszírozásra, a 2014/2015 tanévben pedig – létszámnövekedés miatt - 4 főt finanszíroz az állam. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy még ezen felül gondot okoz a logopédiai ellátás, a 
jelenlegi állás szerint a KLIK ingyen is elvégezné ezt a feladatot. Jelezni kell az igényét az 
önkormányzatnak, melyet megvizsgál a KLIK és a velük szerződésben álló logopédust küldené ki. Az 
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óvoda által alkalmazott logopédus is felvállalná a feladat ellátását, egyébként neki is van szerződése a 
KLIK-kel. A logopédus megkereste és úgy néz ki, hogy a díjának felét a KLIK-től kapná, ezt az összeget 
ki kellene egészíteni az önkormányzatnak a díj másik felével (2.500,- Ft-tal óránként). 
 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester kérdezi, hogy tudják már, hogy ki fogja itt ellátni ezt a 
feladatot? 
 
Áder László képviselő mit lehet tudni, hogy mit fog biztosítani a KLIK? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy a jelenlegi tájékoztatás szerint a KLIK még 
semmilyen jellegű felmérést nem végzett, ezt a feladatot a régi logopédus látta el.  
 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy amennyiben a régi logopédus fogja ellátni a feladatot, akkor 
támogatja az önkormányzati kiegészítést. 
 
Kamocsai Sándor polgármester kérdezi a testületeket, hogy támogatják-e 1 fő óvodapedagógus 
felvételét, a tájékoztatás tükrében az óvodapedagógusi állást meghirdethetik –e 2014. január 1. napjától. 
Majd az alábbi két határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek elé: 
I. Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2014. 

évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerint megismerték, és jóváhagyják azzal, hogy amennyiben a 
logopédiai ellátás továbbra is megoldható a jelenlegi logopédussal, akkor az önkormányzatok a logopédiai ellátás 
finanszírozását a KLIK 50% arányú támogatásán felül, a fennmaradó 50 %-ot biztosítják. 

 Határidő: azonnal 
 Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
II. Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 

óvodapedagógusi létszámát 2014. január 1. napjától a 2013./2014. nevelési évre – az állami finanszírozás 
ismeretében – 4 főben határozzák meg.  
Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei felkérik az óvodavezetőt, mint munkáltatói 
jogkör gyakorlóját, hogy az 1 fő óvodapedagógusi álláspályázat meghirdetése és elbírálása ügyében járjon el, 
melyről a képviselő-testületeket tájékoztassa. 

 Határidő: 2014. január 1.  
 Felelős: Vassné Dobesch Éva óvodavezető 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta: 
Vének Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
143/2013.(X.24.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
126/2013.(X.24.) határozata 

Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a Nefelejcs 
Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerint 

megismerték, és jóváhagyják. azzal, hogy amennyiben a logopédiai ellátás továbbra is megoldható 
a jelenlegi logopédussal, akkor az önkormányzatok a logopédiai ellátás finanszírozását a KLIK 

50% arányú támogatásán felül, a fennmaradó 50 %-ot biztosítják. 
Határidő: azonnal 

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

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

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
127/2013.(X.24.) határozata 

Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a Nefelejcs 
Napköziotthonos Óvoda óvodapedagógusi létszámát 2014. január 1. napjától a 2013/2014. 

nevelési évre, – az állami finanszírozás ismeretében - 4 főben határozzák meg. 
Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei felkérik az óvodavezetőt, 

mint munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy az 1 fő óvodapedagógusi álláspályázat meghirdetése és 
elbírálása ügyében járjon el, melyről a képviselő-testületeket tájékoztassa. 

Határidő: 2014. január 1. 
Felelős: Vassné Dobesch Éva óvodavezető 

 
 

3.) Egyéb, döntést igénylő ügyek 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, Kiss Tamás polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy egyéb döntést igénylő ügyről nem tud. 
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor polgármester, mint az együttes ülést levezető, 
megköszönte a jelenlévők aktív részvételét, és az együttes ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

      Kamocsai Sándor          Kiss Tamás 
polgármester       polgármester 

 
 
 

dr. Burányi Bernadett 
jegyző 


