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JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
Készült: Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2014. február 5-én 
(szerdán) 19,15 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, Tolnai Ferencné képviselők 
Igazoltan távol van: 
Győri Csaba képviselő, 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 4 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: 4 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község 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 
21/2014.(II.05.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2014.(II.05.) határozata 

Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei a 2014. február 5-ei együttes ülés 
napirendi pontjait az alábbiak szerint határozzák meg: 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról (Előadó: Kamocsai Sándor polgármester) 
2.) Kisbajcsi Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetése (Előadó: Kamocsai Sándor 

polgármester) 
3.) Egyéb döntés igénylő ügyek (Előadó: Kamocsai Sándor polgármester) 
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1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester mindegyik település esetében három határozat 
végrehajtásának határideje járt le:  
1. Óvoda 2013. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 
2. Óvoda 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 

3. Óvodapedagógus felvétele: pályázatás most van folyamatban. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek elé: 
Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a 2013. október 24-ei együttes képviselő-testületi 
ülésen elfogadott határozatok /Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 142-144/2013. (X.24.) 
határozatainak, Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 125-127/2013. (X.24.) határozatainak/ 
végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint megismerte és elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős:Kamocsai Sándor polgármester 
 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 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 
22/2014. (II.05.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2014. (II.05.) határozata 

Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a 2013. október 24-ei együttes 
képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatok /Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 142-144/2013. (X.24.) határozatainak, Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
125-127/2013. (X.24.) határozatainak/ végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint 

megismerte és elfogadja. 
Határidő: azonnal 

Felelős:Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

2.) Kisbajcsi Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetése 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a 2014. évi költségvetésbe plusz 1 fő felvétele is 
betervezésre került, illetve lejár a vezető óvónő kinevezése is, ezt az állást is meg kell hirdetni. A határozott 
idejű állás meghirdetésre került, jelenleg 3 jelentkező van. 
 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy a polgármesteri megbeszélésen is felmerült már a véneki 
hozzájárulásnak a módosítása, szeretnénk gyerek létszám arányosan fizetni a hozzájárulást. Jelenleg is csak 
1 fő gyermek jár az óvodába, és szeptembertől egy sem fog ide járni. Szeretnénk, ha a többlet költségeket 
az óvodai gyermeklétszám alapján kelljen megfizetni az önkormányzatnak. Vagyis a kimutatott hiány 
kerüljön felosztásra. 
 
Áder László képviselő mi szolgáltatást nyújtunk Vének önkormányzatának, mert Vének ellátási 
szerződést kötött Kisbajccsal. Az óvodai ellátást valahogyan Vének községnek is el kell látni. 
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Kamocsai Sándor polgármester szerinte ne csak a többlet költség kerüljön felosztásra, hanem az egész 
kiadás tekintetében kerüljön elosztásra a kiadás. 
 
Tolnai Ferencné képviselő elmondja, hogy a területről, minden gyermeket fel kell venni az óvodába. 
 
Forrás József képviselő elmondja, hogy ez a 600 ezer forintot már nagyon régen került megállapításra. 
 
Áder László képviselő kérdezi az állami támogatások alakulását. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a kiküldött anyag alapján pontosan kimutatásra került 
az állami támogatás. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester hogyan kapja az önkormányzat az állami támogatást? 
 
dr Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy több szempont szerint kapja az önkormányzat, egyrészt 
pedagógus létszám, gyermeklétszám, és az étkező gyermekek után kapjuk az állami támogatást. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester ezt meg kell beszélni, és valamilyen racionális megoldást kell hozni. Nem a 
teljes kiadást kellene felosztani, mivel ehhez a feladathoz több állami normatíva is társul. Kisbajcs sem a 28 
milliót fogja kifizetni, mivel az állami támogatás kompenzálja a kiadásokat. 
 
Kiss Tamás polgármester mindenképpen a többletként jelentkező költséget kell gyermeklétszám alapján 
elosztani. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a 600 ezer forint Vének Község önkormányzata 
költségvetésben nagy összeg. Az óvodai költségvetésben már évek óta bent szerepel ez az összeg, 
pontosan ki kellene számolni, mennyibe kerül Véneknek ez az ellátás. Kérdezi, hogy a vizesblokk felújítása 
mit takar? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy erről kaptak már árajánlatot, és megközelítőleg annyiba 
kerül mint amit beterveztek. Ezen felül be kell tervezni még a gyermek ágyneműket, illetve a szakmai 
anyagok összegét is meg kell emelni 50 ezer forinttal. 
 
Kiss Tamás polgármester elmondja, hogy ha nem lesz óvodás gyermek akkor is fizetne az 
önkormányzat 100 ezer forintot. 
 
Ladocsi József képviselő javaslom, hogy 300 ezer forinttal járuljunk hozzá az idei költségvetéshez. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi két határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek elé: 
Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2014. évi 
költségvetését az előterjesztés szerint megismerték, és jóváhagyják azzal, hogy Vének Község hozzájárulása az óvodai feladat 
ellátásához 2014. költségvetési évben 300 ezer Ft. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta: 
Vének Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta: 
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Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2014. (II.05.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2014. (II.05.) határozata 

Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a Nefelejcs Napköziotthonos 
Óvoda 2014. évi költségvetését az előterjesztés szerint megismerték, és jóváhagyják azzal, hogy Vének 

Község hozzájárulása az óvodai feladat ellátásához 2014. költségvetési évben 300 ezer Ft. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 
 

3.) Egyéb, döntést igénylő ügyek 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az óvodavezető kérelmet nyújtott be a nyári leállással 
kapcsolatban, ismerteti a kérelmet. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi két határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek elé: 
Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda nyári leállását 
2014. évben az alábbi időtartamra engedélyezik az óvodavezető kérelmében foglaltakkal összhangban: 
2014. június 30. napjától 2014. július 25 napjáig. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 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 
24/2014. (II.05.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2014. (II.05.) határozata 

Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a Nefelejcs Napköziotthonos 
Óvoda nyári leállását 2014. évben az alábbi időtartamra engedélyezik az óvodavezető kérelmében 

foglaltakkal összhangban: 
2014. június 30. napjától 2014. július 25 napjáig. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
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 


