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Készült: 2009. november 23-án (hétfőn) 17.15 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, Hatoss Gábor, Tolnai Ferenc, Id. Nagy 
Ignác, Hargitai Istvánné képviselők  
 
 
Vének képviselő-testülete részéről: 
Jakusné Ságer Anna polgármester      
Forrás József, Horváth Árpád, Kollár Miklós, Tolnay Károly, képviselők 
 
Igazoltan távol: Zomboriné Madarász Zsuzsanna képviselő 
 
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 8 jelen van, Vének község 6 képviselője közül 5 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 3 határozat végrehajtási ideje 
járt le, nevezetesen: 
A képviselő-testületek az előző kettes együttes ülésükön elfogadták a közös fenntartású intézmények 
2009. évi gazdálkodás I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót, a TDM Egyesülethez való 
csatlakozást Vének Község Önkormányzata elutasította, Kisbajcs ezen az ülésen csatlakozott a 
szervezethez, amely döntését aztán később módosította, saját ülésén. A képviselő-testületek a 
folyékony hulladék ártalmatlanítására kiválasztották a szolgáltatót, akivel a szerződést a 
polgármesterek külön-külön meg is kötötték. 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 
98/2009.(XI.23.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
72/2009.(XI.23.) határozata 

A képviselő-testületek az együttes ülésen hozott határozataik végrehajtásáról szóló   
(Kisbajcs 65,66/2009.,  
Vének 52,53,54/2009.)  

szóbeli tájékoztatást tudomásul veszik és elfogadják. 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere 
 

2)  Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2009. évi ¾ éves gazdálkodásáról  
    Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor Kisbajcs Község Polgármestere elmondja, hogy az írásos előterjesztést a 
képviselők kézhez kapták. Kéri, hogy a képviselő-testületek vitassák meg az óvoda 2009. évi ¾ éves 
gazdálkodásáról szóló beszámolót. Kéri, hogy az óvodavezető egészítse ki az írásos előterjesztést. 
 
Vassné Dobesch Éva óvodavezető nem kívánja kiegészíteni a beszámolót. 
 
Burányi Bernadett körjegyző nem kívánja kiegészíteni a beszámolót. 
 
Jakusné Ságer Anna polgármester kérdezi, hogy miből adódik,  hogy a gáz teljesülése  magasabb, 
mint 100 %.  
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy meghatározták az év elején a bekerülési költségeket, 
azonban év közben változott a gáz ára, illetve emelkedett az Áfa is.  
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy nem lehet azt mondani, hogy a túlzott meleg 
jellemezné a hivatalt. Összefoglalja az elhangzottakat és 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 

99/2009.(XI.23.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2009.(XI.23.) határozata 
A képviselő-testületek a közös fenntartású intézmények 2009. ¾ évi gazdálkodásának teljesüléséről a 

beszámolót az előterjesztés szerint tudomásul vették és elfogadták.  
Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere 
 

 
 

3.) A közös fenntartású intézmények 2010. évi költségvetési koncepciója 
 

Kamocsai Sándor polgármester ismerteti az írásos előterjesztést. 

 
Vassné Dobesch Éva óvodavezető szóbeli kiegészítése: A kiküldött adatok vagylagosak, tehát ezt 
még nem lehet biztosnak mondani. A bérek táblázat alapján kerültek beállításra. A béren kívüli 



juttatás megadóztatásra kerültek, ezért vannak olyanok amelyeket ki vettek a következő évi 
költségvetésből. A meleg étkeztetést szeretnék megtartani, illetve internet hozzáférési lehetőséget 
szeretnék biztosítani. A munkaruha maradna. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a következő évi költségvetésben is szerepel az 
óvoda infrastrukturális pályázat, ezért szerinte nem Az ablakok szigetelését kellene elvégezni, hanem 
az ablakok cseréjét, amelyhez 20 %-os önerőt kellene biztosítani. Így talán nem csak ideiglenes 
megoldás lenne, hanem egy hosszabb távú. 
 
Kisbajcs képviselő-testülete Győri Csaba képviselővel kiegészült, így a képviselő-testület 8 
fővel ülésezik tovább.  
 
Jakusné Ságer Anna polgármester kérdezi, hogy SNI-s gyermek van-e? 
 
Vassné Dobesch Éva óvodavezető elmondja, hogy jelenleg nincs. 
 
Jakusné Ságer Anna polgármester: Ha lenne ilyen gyermek, akkor az alapító okiratot módosítani 
kell. Ezt évközben is módosíthatják, vagy jó lenne egyszerre január elején módosítani. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Valóban ezt egyszerre kellene megoldanunk, ne kellejen mindig 
módosítgatni az alapító okiratot.  
 
Jakusné Ságer Anna polgármester: Ha szerepel az alapító okiratban, akkor azokat fel lehet venni, 
ami viszont nem azokat pedig el lehet utasítani. Most kellene megoldani, illetve változtatni az alapító 
okiratot. Meg kell beszélni a Gyermekjóléti Szolgáltatóval, hogy milyen fogyatékos gyermekek vannak 
a településen. A jelenlegi alapító okiratban is szerepel a fogyatékosság mértéke, és azok a gyerekek 
jelenleg is fel vannak véve.  

 
Kamocsai Sándor polgármester: Szeretném megkérdezni Vének község polgármesterét, hogy 
mennyivel szeretne hozzájárulni a 2010-es évben az óvoda működéséhez. 
 
Jakusné Ságer Anna polgármester: Most erre had ne válaszoljak, majd ha miénkben végső 
számokat tudunk, akkor fogunk pontos összeget mondani. A 2009. évit biztosítani fogjuk. 

 
Kamocsai Sándor polgármester Köztisztviselői tv. módosulásban keletkezett változások esetében 
cafetéria rendszer bevezetése  2010. évben. A mindenkori illetményalap 5-25-szöröse lehet.  
 
Burányi Bernadett körjegyző: Jelenleg még nem tudjuk, hogy mit lehet bele foglalni a cafetéria 
rendszerbe, mivel az SZJA törvény még nem került pontosításra. 
A koncepció főszáma és a 2009. évi költségvetés között valamivel több, mint 1 millió forint eltérés 
van, de ez szinte a főállásban foglalkozatott építési előadó béréből adódik. ( Kapcsáné) Nyúl község 
határozatot hozott arra vonatkozólag, hogy ők felvállalják a 2. építési előadó fele bérét, illetve  
járulékait határozatlan időtartamra. 
 
Győri Csaba képviselő kérdezi, hogyan jött ki a 2009. évben a 300 ezer forintos juttatás összege. 
 
Burányi Bernadett körjegyző: Meleg étkeztetés, munkaruha, üdülési csekk, stb. Ezen az összegen 
még rajta van az adó is. 
 
Forrás József képviselő: Szeretném, ha ezek a betervezett költségek csökkennénk, mert csak a 
többletek jelennek meg,  annak ellenére, hogy a feladatok csökkentek. Jó lenne, ha megmaradnánk a 



2009. évi költségvetésen belül. Mindenki spórol, tehát a körjegyzőségnek is spórolnia kell. Tehát 
következetesnek kell lenni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Itt igen is van spórolás. 
 
Forrás József képviselő: Ez nem jelenik meg a számokban. 
 
Jakusné Ságer Anna polgármester: Szerintem is sok. 
 
Burányi Bernadett körjegyző: Ebben az összegben benne vannak a tárulások is, amit nemcsak 
Kisbajcs és Vének finanszíroz. 
 
Jakusné Ságer Anna polgármester: Igen ezt tudjuk, de az állami támogatás is csökken, a 
körjegyzőségnél is el kell csippenteni. Mivel a feladatok csökkentek, szeretném, ha a személyi 
kiadások is csökkennének. 
 
Burányi Bernadett körjegyző: Igen utána néztünk ennek a dolognak, sajnos a nyugdíjazás nem 
jöhet szóba, csak a prémium évek jöhetne szóba, azonban ezt a dolgozóval is meg kell beszélni és el 
kell fogadtatni. Azonban ha nem fogadja el, akkor nem tudunk mit csinálni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Sajnos a bérek adottak, nem tudjuk ezeket kikerülni. 
 
Jakusné Ságer Anna polgármester: Nincsből nem tudunk adni. 
 
Burányi Bernadett körjegyző: Tény és való hogy az adós kollégának kevesebb lesz a munkája, ott 
lehetne elgondolkodni munkaidő csökkentésen.  
 
Jakusné Ságer Anna polgármester: Szeretném, ha kiszámolnátok, hogy ez mennyiben érinti az 
önkormányzatokat, a feladatcsökkenés végett, és ha nem tudunk más megoldást hozni, akkor sajnos 
meg kell válni egy embertől. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Szerintem  a feladat igazából nem fog csökkenni, mivel itt is sok a 
munka, sok a jelentés. 
 
Jakusné Ságer Anna polgármester: Én is szeretnék jutalmat adni, jó érzés lenne, de nem tudunk 
karácsonykor sem pénzjutalmat adni. Tudom, hogy a keletkezett túlórát sem tudjuk kifizetni, illetve 
elszámoltatni. Kérésem az, hogy vegyük figyelembe, hogy a létszám leépítéssel esetlegesen számolni 
kell.  
 
Kamocsai Sándor polgármester: Sajnos nincs semmi motivációs rendszer a körjegyzőségnél.  
 
Jakusné Ságer Anna polgármester: A cafetéria rendszer is esetlegesen lehet integráltan adni. 
 
Győri Csaba: A teljesítményrendszer nem erre szolgál? 
 
Burányi Bernadett körjegyző: Igen ez erre szolgál. De csak abban az esetben működtethető jól, ha 
kell, az önkormányzatok mögéteszik az anyagi fedezetet.  
 
Győri Csaba képviselő: Ha van egy bértömeg, azon belül lehet mozogni. Szerinte, ha el lehet 
téríteni a béreket, akkor igen is lehet ezzel játszani. 
 



Burányi Bernadett körjegyző: Akkor ez azt jelenti, hogy amit az egyik embertől elveszek, azt a 
másiknak adjam oda? 
 
Győri Csaba képviselő: Szerintem igen is lehet ezt alkalmazni. 
 
Jakusné Ságer Anna polgármester: Itt nem dolgoznak olyan sokan, és ezért nem lehet megoldani. 
Évek óta nem akar senki a másik dolgába belefolyni. Ez nem jellemző az itt dolgozókra. Szeretném, 
ha ezt be lehetne vezetni. 
 
Győri Csaba képviselő: Igen is, ezt belehet vezetni, mivel igen is vannak olyan feladatok, amelyek 
helyettesítéssel is megoldható. Ezzel lehet motiválni az emberekkel. 
 
Burányi Bernadett körjegyző: Ezen a területen van pozitív változás, mivel volt olyan dolgozó aki a 
régen határozottan elutasított egy feladatot, azonban  azt most elvégzi. 
 
Győri Csaba képviselő:  Cafetéria rendszer bevezetése esetén jó lenne, ha egy szintre hoznák. 
 
Hargitai Istvánné képviselő: Ne legyen újra kiélezve, hogy a pedagógusok van túlórája, ezt  
vegyétek tudomásul, hogy a kötelező óra a pedagógusnak 22 hetente. Jelenleg a pedagógus bérem 114 
ezer forint, már két év óta. Igen is, ha én 2 órát a kötelezőn  felül tanítok, akkor azt túlórában ki kell 
fizetni. 
 
Forrás József képviselő: A koncepciót azzal fogom támogatni, hogy a 2009. évinél ne legyen 
magasabb. 
 
Kamocsai Sándor polgármester összefoglalja az elhangzottakat és 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 

100/2009.(XI.23.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

74/2009.(XI.23.) határozata 
A képviselő-testületek a közös fenntartású intézmények 2010. évi költségvetési koncepciót az 

előterjesztés szerint tudomásul vették és elfogadták.  
Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere 
 

Mivel más tárgy, bejelentés nem volt 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 


