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Készült: 2009. július 22-én (szerdán) 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 
Bárány Dezsőné, Császárné Kovács Erzsébet, Győri Csaba, Hargitai Istvánné, Tolnai Ferenc, Id. 
Nagy Ignác képviselők  
 
Igazoltan távol: Hatoss Gábor képviselő 
 
Vének képviselő-testülete részéről: 
Jakusné Ságer Anna polgármester      
Horváth Árpád, Kollár Miklós, Tolnay Károly, Zomboriné Madarász Zsuzsanna képviselők 
 
Igazoltan távol: Forrás József képviselő 
 
Jelen vannak továbbá:   Burányi Bernadett körjegyző 

   Vassné Dobesch Éva óvodavezető-pályázó 
   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) Óvodavezetői álláspályázat elbírálása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, Burányi Bernadett körjegyző 
 

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy mivel az óvodavezetői álláspályázat 
elbírálásánál személyügyről van szó, zárt ülést lenne szükséges elrendelni, de 
amennyiben a pályázó hozzájárul nyílt üléshez, abban az esetben folytathatják az ülést. 
Továbbá a képviselő-testületek titkos szavazást tarthatnak, melyről esetenként kell 
dönteni. Ebben az esetben a szavazást mindkét testületnél az Ügyrendi Bizottságnak 
kell lefolytatnia, majd a szavazás eredményét az elnök közli.   
 



Vassné Dobesch Éva hozzájárul pályázatának nyilvános ülésen való tárgyaláshoz. 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
55/2009.(VII.22.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
45/2009.(VII.22.) határozata 

Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a Nefelejcs 
Napköziotthonos Óvoda vezetői állására kiírt pályázat elbírálásakor nem kívánnak 

titkos szavazást tartani. 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor ülést vezető polgármester 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a meghirdetett óvodavezetői állásra 1 
pályázat érkezett, a jelenlegi óvodavezetőtől. Ismerteti a pályázati kiírást, mely a 
www.közigállás.gov.hu valamint a www.kisbajcs.hu weboldalakon, illetve a Kisalföld 
napilapban és az Oktatási Közlönyben lett közzétéve. Továbbá elmondja, hogy 
nemcsak a nevelőtestület és a szülői munkaközösség, hanem az alkalmazotti közösség 
is támogatja Vassné Dobesch Éva pályázatát. 
 
Kamocsai Sándor polgármester kéri a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket a 
pályázati anyaggal kapcsolatban. 
Kérdés, hozzászólás nem volt, így kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
56/2009.(VII.22.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
46/2009.(VII.22.) határozata 

Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei  Vassné 
Dobesch Éva Kisbajcs, Rákóczi u. 15. szám alatti lakos óvodavezetői felhívásra 

beadott álláspályázatát elbírálta és vezetői megbízatását 2009.08.01. napjától 
2014.07.31. napjáig meghosszabbította. 

Alapilletménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. tv. alapján 181.475 Ft., 
vezetői illetménypótléka 40.000 Ft,  havi illetménye összesen (kerekítve): 221. 500 Ft A 
képviselő-testületek felkérik a gesztorönkormányzat polgármesterét, hogy a szükséges 

munkáltatói intézkedést a kinevezés módosítással kapcsolatban tegye meg. 

http://www.közigállás.gov.hu/
http://www.kisbajcs.hu/


Határidő. Azonnal 
Felelős. Kamocsai Sándor polgármester   

 
 

2)  Győri Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása  
  Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 
megküldte az önkormányzatoknak a tervezett megállapodást azzal, hogy a képviselő-
testületek vitassák meg és fogadják el azt. 
A megállapodás módosítása a Területfejlesztési Bizottság létrehozása, illetve az 
inkasszó lehetőségének a bevezetése miatt szükséges. 
Kéri, hogy a képviselő-testületek fogadják el a megállapodás-módosítást. 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
57/2009.(VII.22.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
47/2009.(VII.22.) határozata 

Kisbajcs és Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győri Többcélú 
Kistérségi Társulás 34/2009.(V.29.) sz. határozatával elfogadott Társulási 

Megállapodás módosítását megismerte és elfogadja. 
A képviselő-testületek felkérik a körjegyzőt, hogy a Győri TKT-t a döntésről értesítse. 

Határidő: 2009. augusztus 30. 
Felelős: 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 


