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Készült: 2009. április 14-én (kedden) 17.30 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 ( 3. napirendi ponttól), Hatoss Gábor, Tolnai Ferenc, Id. 
Nagy Ignác, Bárány Dezsőné, Hargitai Istvánné képviselők  
 
 
Vének képviselő-testülete részéről: 
Jakusné Ságer Anna polgármester      
Horváth Árpád, Kollár Miklós, Tolnay Károly, képviselők 
 
Igazoltan távol: Forrás József, Zomboriné Madarász Zsuzsanna 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 7 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 öt határozat végrehajtási ideje 
járt le, nevezetesen: 
A képviselő-testületek az előző kettes együttes ülésükön elfogadták a közös fenntartású intézmények 
2009. évi költségvetését, a közszolgálati szabályzat módosítását, a Győri Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapításának módosítását, az óvoda nyári leállását 
valamint az óvoda alapító okiratának módosítását. 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 
24/2009.(IV.14.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
30/2009.(IV.14.) határozata 

 
A képviselő-testületek az együttes ülésen hozott határozataik végrehajtásáról szóló   

(Kisbajcs 8,9,10,11,12/2009.,  
Vének 8,9,10,11,12/2009.)  

szóbeli tájékoztatást tudomásul veszik és elfogadják. 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere 
 

2)  Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2008. évi gazdálkodásáról 
(zárszámadás)   

  Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

A.) Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2008. évi gazdálkodása 
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs Község Polgármestere elmondja, hogy az írásos előterjesztést a 
képviselők kézhez kapták. Kéri, hogy a képviselő-testületek vitassák meg az óvoda 2008. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
 
Vassné Dobesch Éva óvodavezető szerint a 2008. évi maradványt a kerítésre kellene felhasználni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester szerint a kapu oszlopainak rendbetételére kellene felhasználni, 
mivel a 2009. évi költségvetésben szerepel a kapu cseréje. 
 

B.) Körjegyzőség 2008. évi gazdálkodása  
 
Burányi Bernadett körjegyző kéri, hogy a csekély pénzmaradványt az intézménynél karbantartásra, 
illetve számítástechnikai eszközökre lehessen felhasználni. 
Kéri, hogy a képviselők fogadják el a beszámolót. 
 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
25/2009.(IV.14.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
31/2009.(IV.14.) határozata 

 
Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a közös fenntartású 

intézmények  2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót ( zárszámadást) az előterjesztés szerint a 
szóbeli javaslatokkal  együtt elfogadja, és tudomásul veszi. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere 



Győri Csaba képviselő megérkezett az ülésre, így Kisbajcs Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 8 fővel ülésezik tovább. 

 
 

3.) Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda és a Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy januártól egy új törvény és az államháztartás 
működési rendjéről szóló kormányrendelet módosulása miatt felül kell vizsgálni az alapító okiratokat. 
A legfontosabb változás egyrészt, hogy változik a költségvetési szervek besorolása feladatellátás 
alapján, illetve tevékenység jellege alapján. Másrészt 2010. januártól új szakfeladatrend lép hatályba. 
Az alapító okiratok tartalma is újradefiniálódott. Ennek megfelelően az óvoda önállóan működő és 
közszolgáltató költségvetési szerv, a körjegyzőség pedig önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi 
költségvetési szerv.  Annak érdekében, hogy ne kelljen többször is módosítani az alapító okiratot 
mellékletben szerepel a 2010. januártól hatályba lépő új szakfeladatrend. Kéri, hogy a képviselők 
fogadják el az alapító okiratokat mindkét intézmény vonatkozásában. 
 
Vassné Dobesch Éva óvodavezető elmondja, hogy az intézmény típusánál bent maradt az iskola, 
ezt javítani kell óvodára. 
 

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

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
26/2009.(IV.14.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
32/2009.(IV.14.) határozata 

 
Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a kisbajcsi székhelyű Nefelejcs 

Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát az óvodavezető által javasolt javítással együtt az 
előterjesztés szerint elfogadja, és tudomásul veszi. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Burányi Bernadett körjegyző 

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

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
27/2009.(IV.14.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
33/2009.(IV.14.) határozata 

 Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a kisbajcsi székhelyű 
Körjegyzőség alapító okiratát az előterjesztés szerint elfogadja, és tudomásul veszi. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Burányi Bernadett körjegyző 

 
 
 



   4.) Beszámoló a Körjegyzőség 2008. évi munkájáról 
     Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a képviselők az írásos előterjesztést kézhez kapták, 
melyet nem kíván szóban kiegészíteni, mivel elég részletes előterjesztés készült. Kéri, hogy a 
képviselők tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 
 
Jakusné Ságer Anna polgármester elmondja, hogy ő csak 1 fő közgyógyellátási igazolvánnyal 
rendelkezőről tud Vének községben, a beszámolóban viszont 5 fő szerepel. 
Az iparűzési adóval kapcsolatban kérdezi, hogy Véneken csak ilyen kevés folyt be, abból is 
visszafizetési kötelezettség volt? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy 4 fő alanyi jogú közgyógyellátási igazolványos 
és 1 fő méltányossági közgyógyellátási-igazolványos szerepel. Az 1 fő után fizet az önkormányzat 
térítést. Sajnos a befolyt iparűzési adó ilyen kevés és ebből 157.000,- Ft került visszafizetésre Szeder 
és Társa cég részére. 
 
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 

28/2009.(IV.14.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2009.(IV.14.) határozata 
Kisbajcs és Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületei elfogadják és tudomásul veszik a 

Körjegyzőség 2008. évi munkájáról készült beszámolót. 
Határidő:  Azonnal 

Felelős: Burányi Bernadett körjegyző 
 

5.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
     Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 
 

A.) Társulási Tanács létrehozása 
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 
Jakusné Ságer Anna polgármester kérdezi, hogy létre lehetne hozni az Óvoda és a Körjegyzőség 
esetén is? Hogyan alakulna az iskolánál az igazgatási hozzájárulás? 
Javasolja, hogy a polgármester minden Tanácsülés előtt tájékoztassa a képviselő-testületi tagokat, és 
akkor kapjon felhatalmazást a feladatok elvégzésére, és majd a meghozott tanácsülési döntésről 
tájékoztassa a képviselőket.  
 
Burányi Bernadett körjegyző véleménye szerint ezzel nem egyszerűsödne a feladatellátás, hanem 
egy további testületi ülés kerülne bele a megszokott menetrendbe.  Az óvodánál, körjegyzőségnél is 
létre lehet hozni, a módosítási javaslat nem irányul az igazgatási hozzájárulásra, hisz a feladat nem 
lenne kevesebb. Szerinte előbb azt kellene tisztázni, hogy foglalkozzanak-e egyáltalán a Társulási 



Tanács létrehozásával. Elmondja továbbá, hogy ez bizalomkérdés, ugyanolyan felelősséggel kell 
elkészíteni az intézményi beszámolót és az egyéb dolgokat, mint önkormányzatonként. Javasolja, 
hogy a fontosabb döntések maradjanak meg a testületeknél, mint például az iskola-igazgató választás, 
vagy a tulajdonnal való rendelkezés fontosabb kérdései.  
 
Jakusné Ságer Anna polgármester elmondja, hogy fontos a képviselők találkozása és, hogy 
bizonyos ügyeket megvitassanak. 
 
Ezt követően a képviselők határozathozatal nélkül elfogadták a tájékoztatót. 
 

 
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 


