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Készült: 2009. február 10-én (kedden) 17.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek 
Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak: 
 
Kisbajcs képviselő-testülete részéről:  
Kamocsai Sándor polgármester 
Császárné Kovács Erzsébet, Győri Csaba, Hatoss Gábor, Tolnai Ferenc, Id. Nagy Ignác képviselők  
 
Igazoltan távol: Bárány Dezsőné, Hargitai Istvánné képviselők 
 
Vének képviselő-testülete részéről: 
Jakusné Ságer Anna polgármester      
Forrás József, Tolnay Károly, Zomboriné Madarász Zsuzsanna képviselők 
 
Igazoltan távol: Horváth Árpád, Kollár Miklós képviselők 
 
Jelen vannak továbbá:   Burányi Bernadett körjegyző 

   Vassné Dobesch Éva óvodavezető 
   Tolnay Béláné gazdálkodási előadó 

 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere, mint az együttes ülést levezető, köszönti a 
megjelenteket, valamint a meghívott vendégeket.  
Majd megállapítja, hogy a két képviselő-testület határozatképes, mert Kisbajcs község 8 képviselője 
közül 6 jelen van, Vének község 6 képviselője közül 4 jelen van.  
 
Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag 
elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták: 
 

1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere elmondja, hogy négy határozat végrehajtási 
ideje járt le, nevezetesen: 
A képviselő-testületek az előző kettes együttes ülésükön elfogadták a közös fenntartású intézmények 
2008. évi 3/4 évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és a 2009. évi költségvetési koncepciót, Kisbajcs 
Község Önkormányzata elfogadta a Győri Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának 
módosításával a családsegítés létrehozását, abban az esetben, ha többletkifizetése nem lesz az 
önkormányzatnak, Vének Község Önkormányzata ebben a témában nem hozott döntést, valamint 
tárgyalták az OTP Bank számlavezetési ajánlatát, a szerződések megkötésre kerültek. 
Kéri, hogy a képviselő-testületek a tájékoztatást fogadják el. 



 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2009.(II.10.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2009.(I.10.) határozata 

 
A képviselő-testületek az együttes ülésen hozott határozataik végrehajtásáról szóló   

(Kisbajcs 106,108,109,110/2008.,  
Vének 78,80,81/2008.)  

szóbeli tájékoztatást tudomásul veszik és elfogadják. 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere 
 

2)  A közös fenntartású intézmények 2009. évi költségvetése  
  Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
A.) Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2009. évi költségvetési tervezete 

 
Kamocsai Sándor Kisbajcs Község Polgármestere az írásos előterjesztést a képviselők kézhez 
kapták.  
Kéri, hogy a képviselő-testületek vitassák meg az óvoda költségvetési tervezetét. 
 
Jakusné Ságer Anna Vének Község Polgármestere szerint, a költségvetési rendeletbe ne kerüljön 
be a válságterv. 
 

B.) Körjegyzőség 2009. évi költségvetési tervezete  
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs Község Polgármestere: Igaz, hogy növekedett a Körjegyzőség 2009. 
évi költségvetési tervezete a 2008. évihez képest. Ez az építési hatósági feladatok ellátásához felvett 1 
főhöz kapcsolódó kiadásokból tevődik össze. 
 
Burányi Bernadett körjegyző: Iratrendezésre beállított költség 250.000 Ft+ Áfa még 2 céggel került 
kapcsolatba. Az egyik cég már küldött is árajánlatot, ez több, mint a betervezett összeg (400.000,- Ft). 
A cégvezető véleménye szerint a 250.000 Ft nagyon kedvező ár. 
 
Forrás József véneki képviselő: Ez mennyivel segíti az önkormányzat munkáját? 
 
Burányi Bernadett körjegyző: Ez kimondottan a régi anyagok rendezését jelenti. Pl. selejtezhető 
iratok, levéltárnak átadandó anyagok és egyéb feladatok. Az irattár rendkívül rossz állapotban van 
(tetőszerkezet beázik, parkgondozók helysége az irattár előterében van, így fűkaszák, egyéb eszközök 
kerültek ott elhelyezésre). Kettő-három évtized anyagai gyűltek fel. Szükséges a régi anyagok 
selejtezése, amire a hivatalnak nincs szabad kapacitása. 
 
Jakusné Ságer Anna Vének Község Polgármestere: Ömlesztve nem lehet átadni az anyagokat a 
levéltárnak? 
 



Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy az iratokat irattári tétel szerint kell rendezni, 
gyűjtődobozban kell átadni a levéltárnak. A tétel szerinti rendezés az iratok egy részénél már 
megtörtént. 
 
Forrás József véneki képviselő: A 250.000,- Ft-ba férjen bele az irattári rendezés. 
 
Tolnay Károly véneki képviselő kéri, hogy amennyiben egyházmegyei anyag kerül elő, akkor 
értesítsék őket.  
 
Nagy Ignác kisbajcsi képviselő: Köztisztviselők biztosítási díja miért olyan sok? 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a 2008-ban történt meg a 2007-es kifizetés is, ez 
jelentősen megemelte a tavalyi összeget. A két kolléganő esetében, aki jelenleg nem dolgozik a 
hivatalban, felmondásra került a biztosítás. Nem mindenkire tudunk pont olyan összeggel biztosítást 
kötni, mint a már meglévő biztosítások, ezért szerepel a szabályzatban úgy, hogy maximum az 
illetményalap mértékéig lehet biztosítást kötni. 
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs Község Polgármestere: Itt is elkészült egy válságterv, kérem a 
vezetőket, hogy fél évig így gazdálkodjanak, a kiadásokat a lehető legminimálisabbra kell csökkenteni. 

 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2009.(II.10.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2009.(II.10.) határozata 

 

 A.) Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatai a Körjegyzőség 2009. évi költségvetését 
34.675.000,- Ft bevétellel és ugyanannyi kiadással az előterjesztés szerint elfogadja. A 

képviselő-testületek állásfoglalása szerint az intézménynél, az alábbi kifizetések, fejlesztések, 
beruházások a költségvetési év második félévében valósíthatók csak meg az önkormányzatok 

gazdasági helyzetétől függően: hordozható számítógép+program vásárlása, iskolakezdési 
támogatás, ajándékutalvány, üdülési csekk, anyakönyvvezetők munkaruha juttatásának 

kifizetése, üzemorvosi vizsgálat. 
B) Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a Nefelejcs Napköziotthonos 

Óvoda 2009. évi költségvetését 25.190.000,- Ft bevétellel és ugyan ennyi kiadással az írásos 
előterjesztés szerint elfogadja. A képviselő-testületek állásfoglalása szerint az intézménynél, az alábbi 

kifizetések, fejlesztések a költségvetési év második félévében valósíthatók csak meg az 
önkormányzatok gazdasági helyzetétől függően: csecsemő és gyermekgondozói tanfolyam 200e Ft 
értékben, ajándékutalványok, üdülési csekk beszerzése, térburkolat befejezése, mosógép beszerzése 

70 e Ft-tal. Az alábbi előirányzatok tekintetében a kifizetés meghatározott összegig történhet 2009. év 
első félévében: 

 Ajtók, ablakok szigetelése 216.000 Ft 

 Szakmai anyagok beszerzése 150.000 Ft 

 Pályázati önrész 50.000 Ft 

 Gázenergia szolgáltatás 500.000 Ft 

 Villamos energia szolgáltatás 200.000 Ft 



 Rendezvények lebonyolítása 80.000 Ft 
Egyéb üzemeltetés 200.000 Ft.  

  
C) 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: 2009. február 15. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

3.) Közszolgálati Szabályzat módosítása 
     Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 
 
Jakusné Ságer Anna Vének Község Polgármestere: Javasolnám, hogy a mindenkori legkisebb 
temetési költségnek 20%-a legyen adható. 
Szemüvegnél is ugyanezt javasolnám, pl. a mindenkori illetményalap 50%-a. Így nem kell minden 
évben módosítani a szabályzatot. 
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs Község Polgármestere: Ha jövőre 500.000,- Ft-ba kerül a temetés, 
akkor ahhoz viszonyítsunk? 
 
Jakusné Ságer Anna Vének Község Polgármestere: Én a mindenkori legkisebb temetési 
segélynek a 20%-át javaslom. 
 
Forrás József kisbajcsi képviselő: Lehet egy fix összeget megállapítani, de ne változzon éven belül. 
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs Község Polgármestere: Javasolnák 40.000,- Ft és esetlegesen a 
polgármesterek felül vizsgálhatják. 
 
Nagy Ignác kisbajcsi képviselő: A szemüveg juttatását én nem javaslom, hogy évente bent legyen. 
 
Burányi Bernadett körjegyző: Csak abban az esetben kerül be a költségvetésbe a képviselő-testület 
fedezetet biztosít rá a költségvetésében. 
 
Nagy Ignác kisbajcsi képviselő: A nyugállományú köztisztviselők esetében miért kell alkalmazni a 
temetési segélyt? 
 
Burányi Bernadett körjegyző: Ez a rendelkezés véletlenül maradhatott bent hisz a rendeletet pont 
azért módosították, hogy a nyugállományú köztisztviselő ne kapjon támogatást. 
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs Község Polgármestere: A szemüvegre térjünk vissza, milyen összeg 
legyen megállapítva, vagy maradjon a 15.000 Ft/fő? 
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs Község Polgármester összefoglalja az elhangzottakat és kéri, hogy a 
képviselő-testületek hozzák meg döntésüket. 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Vének Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúan az alábbi határozatot hozták: 
 

 



Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2009.(II.10.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2009.(II.10.) határozata 

 
Kisbajcs és Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületei a Körjegyzőség Közszolgálati 

Szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint az alábbi módosítással elfogadja: C) Temetési 
segély 

„Ezt a rendelkezést a nyugállományú köztisztviselő esetében is alkalmazni kell.” –törlésre kerül. 
A temetési segély összege 40.000 Ft. 

A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a Közszolgálati Szabályzat egységes szerkezetbe foglalására. 
Határidő:  2009. február 28.  

Felelős: Burányi Bernadett körjegyző 
 

4.) Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
    Társulási Megállapodásának módosítása  
     Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 
Burányi Bernadett körjegyző: Az Alapító Okiratukat kívánják módosítani és az 
önkormányzatoknak ezt kellene elfogadniuk. A jegyzőkönyvet azért küldte ki, hogy a képviselők 
lássák, a hulladékgazdálkodási társulás helyzetét. 
 
Hatoss Gábor kisbajcsi képviselő: Mindenképp el kell fogadni, mivel a Pápai úti szeméttelepet be 
akarják csukni. 
 
Tolnai Ferenc kisbajcsi képviselő: Az újfalusi polgármester felvetésével egyet értek, mi is 
foglalkozzunk a hulladékudvar pályázaton keresztül történő kiépítésével, majd saját működtetésével. 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2009.(II.10.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2009.(II.10.) határozata 

 
Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a Győr Nagytérségi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratában a szakágazati besorolási rend 
alábbiak szerinti módosításához hozzájárulnak: 

Szakágazati besorolás és szakágazati rend 
- 3811 nem veszélyes hulladék gyűjtése 

- 3812 veszélyes hulladék gyűjtése 
- 3821 nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

- 3822 veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
- 3831 használt eszköz bontása 
- 3832 hulladék újrahasznosítása 

- 6820 saját tulajdonú , bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
- 7712 gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 

- 7733 irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 



- 7739 egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
A Társulás az Alapító Okiratban megjelölt alaptevékenységeken, szakágazati besorolásban és 

szakágazati rendben feltüntetetten kívül más tevékenységet nem végez, vállalkozási tevékenységet 
nem folytat. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
5.)Egyéb döntést igénylő ügyek 

 
A.) Tájékoztató „Nefelejcs Közhasznú Alapítvány a Kisbajcsi Óvodásokért” 

létrehozásáról 
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy az írásos tájékozatót a képviselők kézhez kapták, ami 
szerint az alapítványt Győri Csaba kisbajcsi lakos, képviselő alapítja. Ismerteti a feladatait. 
 
Jakusné Ságer Anna Vének község Polgármestere: Szerintem a vezető óvónő nem lehet a 
kuratórium tagja. 
 
Burányi Bernadett körjegyző: Nem a képviselő-testület intézménye az alapítója a szervezetnek, 
ezért lehet. 
 
A képviselő-testületek határozathozatal nélkül elfogadták a tájékoztatót. 
 
B.) Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda nyári leállása 

Előadó: Vassné Dobesch Éva vezető óvónő 
 
Vassné Dobesch Éva vezető óvónő ismerteti kérelmét, az időtartamot, amire leállna az óvoda. 

 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Vének Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúan az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2009.(II.10.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2009.(II.10.) határozata 

 
Kisbajcs és Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületei hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

kisbajcsi székhelyű Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 
2009. július 6. napjától 2009. július 31. napjáig 

 tartsa nyári leállását. 
Határidő: Azonnal 

Felelős. Kamocsai Sándor polgármester 
 

C.) Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 



Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a közoktatási kiegészítő hozzájárulások közül a 
gyógypedagógiai nevelésre, oktatásra a 239.000 Forint/ fő/ év hozzájárulást abban az esetben vehetik 
igénybe az önkormányzatok, ha az intézmény alapító okiratában az igényjogosultságot megalapozó 
tevékenység szerepel, és amely OM azonosítóval rendelkezik. A sajátos nevelési igényű gyermekek 
után akkor vehető igénybe a támogatás, ha az intézmény alapító okirata meghatározza a 
fogyatékosság típusát is.  
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2009.(II.10.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2009.(II.10.) határozata 

 
 

Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei A Nefelejcs  Napköziotthonos 
Óvoda Alapító Okiratának módosítását az előterjesztés szerint elfogadják és tudomásul veszik. 

Felkérik a körjegyzőt az egységes szerkezetű alapító okirat elkészítésére. 
Határidő:  Azonnal  

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
Burányi Bernadett körjegyző 
 
 

Mivel más tárgy, bejelentés nem volt a Kisbajcs Község Polgármestere, mint az ülést levezető, 
megköszönte a képviselő-testületek aktív részvételét és az együttes testületi ülést bezárta. 

  
 

 K.m.f. 
 
   
                Kamocsai Sándor    Jakusné Ságer Anna 
                        Kisbajcs község polgármestere          Vének község polgármestere 
 
 
        

                   Burányi Bernadett 
                                                 Kisbajcs és Vének községek körjegyzője 


