
 
KISBAJCS, NAGYBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

készült  
Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 

2014. június 10-én (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott  
együttes ülésén 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HATÁROZATOK:  Kisbajcs   69-70 /2014. (VI. 10.) 

Nagybajcs  _____ /2014. (VI.10.) 
Vének   46-47 /2014. (VI.10.) 
 
 



 2 

JJ  EE  GG  YY  ZZ  ŐŐ  KK  ÖÖ  NN  YY  VV  
 

Készült: Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2014. június 10-én 
(kedden) 17,00 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 képviselő  

Igazoltan távol van:  Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester, 
Győri Csaba, Tolnai Ferencné képviselők,  

 
NAGYBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL: 

Huszár Imre polgármester  
Csordás S. Tibor alpolgármester, Jászné Petrovicz Márta képviselő,  

Igazoltan távol van: Bartalos Bálint, Oross Imre képviselők 
 
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 

dr. Kokas Edit Anna aljegyző 
 
Meghívott: ----     
 
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 három fő jelen van, a külsős alpolgármester és két fő igazoltan távol van; Nagybajcs képviselő-
testületének öt tagja közül három fő jelen van, két fő igazoltan távol van, Vének képviselő-testületének öt tagja 
közül öt 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: 3 fő 
Nagybajcs Községi Önkormányzat részéről: 3 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
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Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 3 fő 
Nagybajcs Községi Önkormányzat részéről: 3 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
az alábbi határozatot hozták: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

69/2014. (VI. 10.) határozata 
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

_____/2014. (VI. 10.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2014. (VI.10. ) határozata 
Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Önkormányzatai Képviselő-testületei a 2014. június 10-ei együttes ülés 

napirendi pontjait az alábbiak szerint határozzák meg: 
1.) Kisbajcsi KÖH szervezeti felépítésének átalakítása (Előadó: dr. Burányi Bernadett jegyző, dr. Kokas Edit 

Anna aljegyző) 
2.) Egyéb döntést igénylő ügyek (Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, Huszár Imre polgármester, Kiss Tamás 

polgármester) 
 
 
1.) Kisbajcsi KÖH szervezeti felépítésének átalakítása  
Előadó: dr. Burányi Bernadett jegyző, dr. Kokas Edit Anna aljegyző 
 
Kamocsai Sándor polgármester az írásos anyagot megkapta mindenki. Jelenleg 7 fővel működik a hivatal, 

mindenki előtt ismert, hogy kevés az ember, a dolgozók sokat túlóráznak, teljesen leterheltek. Nyári 

szabadságok megoldása lehetetlennek tűnik. 

 

dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a nagybajcsi képviselő-testület már tárgyalta az előterjesztést 

és döntést is hozott az ügyben. Ismerteti a döntést, ami az előterjesztésben is szerepel. 2013-as bérmaradvány 

a hivatal költségvetésében nincs, ebből nem lehet megoldani a mostani finanszírozást. A 200 ezer Ft feletti 

Nagybajcsra jutó összeg Kisbajcs és Vének települések között lett lakosságszám arányosan megosztva. Várja a 

képviselő-testületek véleményét. 

  

Huszár Imre polgármester lakosságszám arányos hozzájárulást Nagybajcs nem tudja támogatni. További 

egy fő foglalkozatását tudja támogatni 2014. december 31. napjáig mindösszesen 200 ezer Ft-tal. Ősszel 

választások lesznek, ezért nem akarnak más képviselő-testületre terhet róni. Az egésznek annyi kritériuma volt, 

ha 2013. évről, december hónapról fennmaradt bér, az lett volna a támogatás fedezete. Ha ez kimutathatóan 

nem maradt fenn, Nagybajcs a 200 ezer Ft-ot adja. 2015. évvel még nem tudnak foglalkozni. Az a céljuk és a 

hozzáállásuk is, hogy működjön a hivatal.  

 

Áder László képviselő úgy tudja, hogy Nagybajcs nem tudja megoldani külön a hivatal működtetését. Ezért 

nem érti a nagybajcsi döntést. 

 

Kamocsai Sándor polgármester az a baj, hogy Kisbajcson kívül senki nem látja, hogy milyen munka folyik 

itt. A nagybajcsi önkormányzat önállóan nem tarthat fenn hivatalt. Az új rendszer ezt hozta. Mi is szívesebben 

lennénk magunk. Ha így van, tudomásul kell venni, hogy egyik a másik nélkül nem tud dolgozni. A 

problémákat viszont orvosolni kell. 
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Huszár Imre polgármester javasolja, hogy a kiegészített előterjesztést fogadják el. 

 

Kiss Tamás polgármester is javasolja elfogadni. 

 

Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületeket, hogy a mai napon tudta meg, hogy a 

volt kolléganőnek már nincs meg a korábbi 4 órás állása. Az előterjesztés elkészítésekor még ezzel számoltak. 

Így lehet, hogy az ő érdeke mást kíván. 

 

dr. Kokas Edit Anna aljegyző javasolja megvizsgálni a közfoglalkoztatás lehetőségét a költségek csökkentése 

érdekében. 

Kiss Tamás polgármester mindkét megoldás Vének részéről elfogadható. Reális kompromisszumra kell 
törekedni. 
 
Áder László képviselő pályázatok elkészítését külsőssel nem lehet megoldani? 
 
Kamocsai Sándor polgármester, ha van pályázatíró, akkor is a hivataltól kapja az adatszolgáltatást. A 
napelemes pályázatnál 3 évre visszamenőleg kellett kikeresni a villanyszámlát, még munkaidő után is ezt 
kerestük. Az adatszolgáltatással is sokat dolgozunk. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző vannak olyan hazai pályázatok, amihez nem érdemes megbízni pályázatírót, 
mert viszonylag egyszerű pályázatok.  
 
Huszár Imre polgármester ki volt dolgozva az előterjesztés, Nagybajcs támogatta. El lehetne kezdeni a 
produktív munkát. A folyamat pedig eldönti, hogy tudunk-e hozzá költséget adni. Fogadják el a kidolgozott 
javaslatot. 
 
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 
szervezeti felépítésének átalakításához készített előterjesztést megismerték. 
A képviselő-testületek az előterjesztésben szereplő II. megoldási javaslatot fogadják el. 
Ennek megfelelően a KÖH szervezeti felépítése az alábbiak szerint változik: 
Kisbajcsi székhelyen (3,5 fő): 
- 1 fő  jegyző 
- 1 fő  általános igazgatási előadó 
- 1 fő  pénzügyi, gazdálkodási előadó 
- 1 fő pénzügyi, gazdálkodási előadó (részmunkaidős) 
Nagybajcsi kirendeltségen (3 fő): 
- 1 fő  aljegyző 
- 1 fő általános igazgatási előadó 
-1 fő  pénzügyi, gazdálkodási előadó 
Kisbajcsi székhelyen és a Nagybajcsi Kirendeltségen napi 4-4 órában együttesen foglalkoztatott (1 fő): 
- 1 fő adóügyi előadó 
A képviselő-testületek a további egy fő foglakozatásából eredő, önkormányzatokat terhelő hozzájárulásokat 2014. július 1. 
napjától december 31. napjáig az alábbiak szerint biztosítják: 
Kisbajcs 387.000,- Ft, 
Nagybajcs 200.000,- Ft, 
Vének 84.500,- Ft 
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A képviselő-testületek kérik megvizsgálni annak lehetőségét, hogy közfoglalkoztatás keretében lehetséges-e a további egy fő 
foglalkoztatása a 2014. július 1. napjától december 31-ig terjedő időszakban. Amennyiben lehetséges a közfoglalkozatás, az 
nem eredményezheti a képviselő-testületek által jelen határozatban vállalt hozzájárulások emelkedését. 
A képviselő-testületek felkérik a jegyzőt jelen határozat alapján a szükséges dokumentumok felülvizsgálatára.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző, aljegyző 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 3 fő 
Nagybajcs Községi Önkormányzat részéről: 3 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 3 fő 
Nagybajcs Községi Önkormányzat részéről: 3 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
az alábbi határozatot hozták: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

70/2014. (VI. 10.) határozata 
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

_____/2014. (VI.10. ) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

47/2014. (VI.10.) határozata 
Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a Kisbajcsi Közös 
Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítésének átalakításához készített előterjesztést megismerték. 

A képviselő-testületek az előterjesztésben szereplő II. megoldási javaslatot fogadják el. 
Ennek megfelelően a KÖH szervezeti felépítése az alábbiak szerint változik: 

Kisbajcsi székhelyen (3,5 fő): 
- 1 fő jegyző 

- 1 fő általános igazgatási előadó 
- 1 fő pénzügyi, gazdálkodási előadó 

- 1 fő pénzügyi, gazdálkodási előadó (részmunkaidős) 
Nagybajcsi kirendeltségen (3 fő): 

- 1 fő aljegyző 
- 1 fő általános igazgatási előadó 

-1 fő pénzügyi, gazdálkodási előadó 
Kisbajcsi székhelyen és a Nagybajcsi Kirendeltségen napi 4-4 órában együttesen foglalkoztatott (1 fő): 

- 1 fő adóügyi előadó 
A képviselő-testületek a további egy fő foglakozatásából eredő, önkormányzatokat terhelő 

hozzájárulásokat 2014. július 1. napjától december 31. napjáig az alábbiak szerint biztosítják: 
Kisbajcs 387.000,- Ft, 

Nagybajcs 200.000,- Ft, 
Vének 84.500,- Ft 

A képviselő-testületek kérik megvizsgálni annak lehetőségét, hogy közfoglalkoztatás keretében lehetséges-e a 
további egy fő foglalkoztatása a 2014. július 1. napjától december 31-ig terjedő időszakban. Amennyiben 

lehetséges a közfoglalkozatás, az nem eredményezheti a képviselő-testületek által jelen határozatban vállalt 
hozzájárulások emelkedését. 

A képviselő-testületek felkérik a jegyzőt jelen határozat alapján a szükséges dokumentumok felülvizsgálatára. 
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Határidő: 2014. július 1.  
Felelős: dr. Burányi Bernadett jegyző, dr. Kokas Edit Anna aljegyző 

 
 

2.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, Huszár Imre polgármester, Kiss Tamás polgármester 
 
Jelen napirendi pont tárgyalásánál Réti Csaba, Vámosszabadi Község Polgármestere is részt vett.  
 
Kamocsai Sándor polgármester kéri Huszár Imrét, hogy a szúnyoggyérítéssel kapcsolatban adjon 
tájékoztatást. 

 
Huszár Imre polgármester el tudta intézni, hogy a falunapra le legyenek permetezve a szúnyogok. A 
vállalkozó 1.000 hektár alatt nem tud vállalni. Csak az alsó szigetközi résszel célszerű számolni. Zámoly is és 
Dunaszentpál is felkérte, hogy koordinálja a szúnyoggyérítést. Botos tájékoztatta, hogy 1.100 Ft és a támogatás 
biztosított. Hétvégén irtanak. Ismerteti a településeket és az irtás alá eső települési nagyságot hektárban. Az 
1000 hektárt meg fogja haladni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester szükségesnek tartja az irtást. 
 
Réti Csaba polgármester minél előbb kéri az értesítést a szúnyogirtásról. Szeretné már a lakosságot 
értesíteni, mert rendkívül sok a szúnyog. 
 
Kiss Tamás polgármester az egyszeri irtás után két nap múlva ott van a szúnyog. Vének tervezi, hogy 
szúnyogirtó gépet vásárol, a következő ülésükön fogják tárgyalni. 
 
Csordás S. Tibor alpolgármester, ha nem ismétled meg öt napon belül az irtást, újra ott lesz. Ha egy 
második adaggal elsöpröd. Nincs gond. 
 
Réti Csaba polgármester ezért lenne jó, ha meg lenne a saját szervezésű és utána a Mosonmagyaróvári 
Kistérség keretében szervezett.  
 
A képviselő-testületek a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vették. 
 
Napirend után: 
 
Huszár Imre polgármester mindenki szeretettel meghívnak a falunapra. 

 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor, Kisbajcs község polgármestere, mint az ülést 
levezető, a nyílt 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 
 


