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Készült: 2010. február 10-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, Hatoss Gábor, Tolnai 
Ferenc, Id. Nagy Ignác, Hargitai Istvánné képviselők  
 
 
Vének képviselő-testülete részéről: 
Jakusné Ságer Anna polgármester      
Forrás József, Kollár Miklós, Tolnay Károly, Zomboriné Madarász Zsuzsanna 
képviselők 
 
Igazoltan távol: Horváth Árpád képviselő 
 
Jelen vannak továbbá:   Burányi Bernadett körjegyző 

   Vassné Dobesch Éva óvodavezető 
   Körjegyzőség köztisztviselői közül 4 fő 

 
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 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 ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámolót, a 2010. 
évi költségvetési koncepciót és a Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítását. 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2010.(II.10.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2010.(II.10) határozata 

A képviselő-testületek az együttes ülésen hozott határozataik végrehajtásáról szóló   
(Kisbajcs 99,100/2009.,  

Vének 73,74/2009.)  
szóbeli tájékoztatást tudomásul veszik és elfogadják. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere 

 
 

2)  A közös fenntartású intézmények 2010. évi költségvetése  
    Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

A.) Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2010. évi költségvetése 
 

Kamocsai Sándor Kisbajcs Község Polgármestere elmondja, hogy az írásos 
előterjesztést a képviselők kézhez kapták. Kéri, hogy a képviselő-testületek vitassák 
meg az óvoda 2010. évi költségvetését. Kéri, hogy az óvodavezető egészítse ki az 
írásos előterjesztést. 
Elmondja továbbá, hogy a múltkori megbeszélés után még csökkenteni szeretné a 
kiadásokat. Ezeket ismerteti az alábbiak szerint:  

 térburkolás befejezése      700.000,- Ft 

 nyílászárók cseréje, homlokzat felújítás   500.000,- Ft 

 irodaszer, nyomtatvány         3.000,- Ft 

 gázkazán javítása       100.000,- Ft 

 udvar rendezése, vakond-mentesítés    200.000,- Ft 

 üzemorvosi szolgálat           30.000,- Ft 

 ÁFA             50.000,- Ft 

 Összesen:                          1.583.000,- Ft   
  
Vassné Dobesch Éva óvodavezető nem kívánja kiegészíteni a napirendet, azonban 



javasolja, hogy a dolgozókkal egyeztessenek. 
 
Kamocsai Sándor polgármester kérdezi, hogy az óvodai dolgozók részt vettek-e a 
tavalyi évben orvosi vizsgálaton: 
 
Vassné Dobesch Éva óvodavezető elmondja, hogy igen részt vettek. Kérdezi, hogy 
az óvoda esetében a felújítási munka összege tartalmazza-e a munkadíjat? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az összeg a munkadíjat is 
tartalmazza. Kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket mondják el véleményeiket. 
 
Tolnai Ferenc képviselő javasolja, hogy az óvoda esetében a térburkolat úgy van 
megcsinálva, hogy a vizet nem lehet elvezetni, az a kerítés felé folyik. Nem lehetne e 
valamit vele kezdeni? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy megnézni mit lehet vele tenni. Kéri, 
hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 

B.) Kisbajcs- Vének Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetése 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a képviselők az írásos előterjesztést 
kézhez kapták. Ismerteti az előterjesztést. Elmondja továbbá, hogy a körjegyzőségnél 
is további csökkentések indokoltak az alábbiak szerint: 

 Dolgozói biztosítási díjak    170.000,- Ft 

 Dolgozói cafetéria juttatás   620.000,- Ft 

 Továbbtanulási költség      20.000,- Ft 

 Irodaszer, nyomtatvány    120.000,- Ft 

 Kisalföld folyóirat lemondása     26.000,- Ft 

 Telefondíjak        40.000,- Ft 

 Üzemorvosi vizsgálat               45.000,- Ft 

 ÁFA                  55.000,- Ft 

 Összesen:             1.096.000,- Ft 
 Az irattárazásra kaptak árajánlatot, ami jóval magasabb, mint a tervezetben szereplő. 
Javasolja, hogy ami irattározás a 200.000 Ft-ba belefér, arra kerüljön megkötésre a 
szerződés. 
 
Jakusné Ságer Anna polgármester javasolja, hogy a NOD32 vírusirtó programban a 
8 gép közül a Vének önkormányzat tulajdonában lévő gép is kerüljön bele. 
 
Forrás József képviselő kérdezi, hogy mennyivel kevesebb az idei költségvetési 
tervezet mint a tavalyi évi? 



 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy 1 millió Ft-tal kevesebb. 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 

5/2010.(II.10.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2010.(II.10.) határozata 
A.) Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a Nefelejcs 

Napköziotthonos Óvoda 2010. évi költségvetését 23.150.000,- Ft bevétellel és 
ugyan ennyi kiadással az írásos előterjesztés szerint a szóbeli kiegészítéssel elfogadja 

B). Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatai a Körjegyzőség 2010. évi 
költségvetését 33.755.000,- Ft bevétellel és ugyanannyi kiadással az írásos előterjesztés 

szerint a szóbeli kiegészítéssel elfogadja. 
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: 2010. február 15. 

Felelős: Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere 
 

 
 
3.) Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Közalkalmazotti Szabályzatának 

kiegészítése 
     Előadó: Vassné Dobesch Éva óvodavezető 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a képviselők az írásos előterjesztést 
kézhez kapták, kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket, mondják el 
véleményeiket. 
 
Vassné Dobesch Éva óvodavezető kérdezi, hogy a melegétel-utalványt 
elfogadhatják-e a szülőktől ebédbefizetésnél? 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy ezt úgy lehetne megoldani, 
hogy az ebédhozó konyhának kellene közvetlenül elfogadnia. 
 
Tolnai Ferenc képviselő kérdezi, hogy mennyire helytálló a szabályzatban, hogy 



minden év december 15-ig nyilatkoznia kell az embernek a cafetériával kapcsolatban. 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy helytálló a kérdés, javasolja, hogy az 
óvodai dolgozók esetében is március elseje legyen a határidő a meghatározással 
kapcsolatban. 
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs Község Polgármestere kéri, hogy a képviselők hozzák 
meg döntésüket. 
Ezt követően  Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-
testületei, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2010.(II.10.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2010.(II.10.) határozata 

Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a Nefelejcs 
Napköziotthonos Óvoda Közalkalmazotti Szabályzatának módosítását az írásos 

előterjesztés és a szóbeli kiegészítés alapján elfogadja, és tudomásul veszi. 
A képviselő-testületek felkérik az óvodavezetőt, hogy a Közalkalmazotti Szabályzat 

módosítását és a korábbi szabályzatot foglalja egységes szerkezetbe, és azt alkalmazás 
céljából nyújtsa be a Körjegyzőségre. 

Határidő: Azonnal 
Felelős:  Vassné Dobesch Éva óvodavezető 

 
 

4.) Kisbajcs- Vének Körjegyzőség Közszolgálati Szabályzat kiegészítése 
     Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 
Burányi Bernadett körjegyző  elmondja, hogy a képviselők az írásos előterjesztést 
kézhez kapták. A képviselők több helyen is olvashatták, hogy a köztisztviselők 
esetében kötelező a cafetéria rendszer bevezetése, amikor is a munkáltató által 
meghatározott keretszámon belül a köztisztviselő választhat, hogy milyen elemet kíván 
igénybe venni. A Ktv. pontosan meghatározza, hogy milyen elemeket kell a 
szabályzatban szerepeltetni. A másik korlát az SZJA tv., mert az ebben meghatározott 
mértékben lehet kedvezményesen igénybe venni a juttatási formát.  
A szabályzatot átolvasva és az óvoda szabályzatát is figyelembe véve, javasolja, hogy az 
internet juttatásnál ne számlával kelljen elszámolni, hanem utalvány formájában. 
Továbbá a helyi utazási bérletnél felesleges korábban nyilatkozni, mivel ilyen juttatást a 
helyi sajátságokat figyelembe véve, nem lehet igénybe venni. 
 Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
 



Ezt követően  Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-
testületei, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2010.(II.10.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2010.(II.10.) határozata 

Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a Körjegyzőség 
Közszolgálati Szabályzatának módosítását az írásos előterjesztés és a szóbeli 

kiegészítés alapján elfogadja, és tudomásul veszi. 
A képviselő-testületek felkérik a körjegyzőt, hogy a szabályzat módosítását és a korábbi 

szabályzatot foglalja egységes szerkezetbe. 
Határidő: Azonnal 

Felelős:  Burányi Bernadett körjegyző 
 
 

5.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
 

A.) Körjegyzőség bővítése 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Nagybajcs község polgármestere 
ismét felhozta a társulás lehetőségét. Amennyiben elfogadják 2010. január 1. napjával 
lehetne körjegyzőséget alakítani Nagybajcs községgel. Elmondja továbbá, hogy erre a 
témára még visszatérnek, és a nagybajcsi polgármester Vének község polgármesterét is 
meg fogja keresni. 
 
A képviselő-testületek a tájékoztatót tudomásul vették. 
 
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 


