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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. január 31-én
(csütörtök) 19,30 órai kezdettel tartott együttes ülésén.
Helye: Kisbajcs, Községháza
Jelen vannak:
KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL:
Kamocsai Sándor polgármester
Áder László, Tolnai Ferencné képviselők
Igazoltan távol van: Christmann-né Horváth Klára alpolgármester, Császárné Kovács Erzsébet külsős
alpolgármester, Győri Csaba képviselő
VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL:
Kiss Tamás polgármester, Bazsó Zsolt, Forrás József, Ladocsi József, Nagy Lóránt képviselők
Jelen vannak továbbá: Tóthné Ács Ildikó körjegyző
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó- jegyzőkönyvvezető
Vassné Dobesch Éva óvodavezető
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere, mint az együttes ülést levezető, köszönti a
megjelenteket. Megállapítja, hogy a két képviselő-testület határozatképes, mert Kisbajcs község képviselőtestületéből 5 tagja közül 3 fő jelen van, 2 fő igazoltan távol, Vének község képviselő-testületének 5 tagja
közül 5 fő jelen van. Előterjeszti a napirendi javaslatot a meghívóban foglaltak szerint, majd kéri a
képviselő-testületeket, hogy a napirendet fogadják el.
Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi
napirendet tárgyalták.
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti, hogy a legutóbbi együttes ülés óta lejárt határidejű
határozatok a következők: a testületek elfogadták a Nefelejcs Óvoda 2012. évi háromnegyed éves
gazdálkodásáról szóló beszámolót, továbbá az intézmény 2013. évi koncepcióját.
Kéri, hogy a testületek a beszámolót fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevők száma:
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 3 fő
Vének Község Önkormányzata részéről: 5 fő
Döntésből kizárt képviselők neve: Ezt követően
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag,
az alábbi határozatot hozták:
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2013.(I.31.) határozata
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2013. (I.31.) határozata
Kisbajcs és Vének községek Képviselő-testületei az együttes ülésen hozott határozataik
/ Kisbajcs 122,123/2012. (XI.28.)
Vének 98,99/2012.(XI.28.)/
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végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadják, és tudomásul veszik.
Határidő: azonnal
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester
2.) Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetése
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester
Kamocsai Sándor polgármester: Mindenki megkapta az írásos és számszaki előterjesztést, a tervezetet
vitára bocsátom.
Ladocsi József képviselő: Miért kerül 400ezer forintba a fűtés?
Vassné Dobesch Éva óvodavezető elmondja, hogy nagyon szűkös a 2013. évi költségvetés, azonban
vannak olyan költségek, amelyeket muszáj volt betervezni. Ilyen a konyhai zsámoly beszerzése, a gyermekwc válaszfalainak cseréje, és a vizesblokkban felmerülő kiadásokra külön összeg került beállításra. Több év
után most már a fertőtlenítő meszelést is muszáj elvégezni.
Kamocsai Sándor polgármester: A meszelési költségekre 3 árajánlatot kérünk be, és szeretnénk helyi
vállalkozót megbízni a munka elvégzésével.
Vassné Dobesch Éva óvodavezető elmondja, hogy az udvar térkövezését folytatják, ennek a kiadása
viszont a költségvetésbe nem került bele, a munkát az óvoda alapítványi pénzből tervezik megvalósítani.
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek elé:
1. Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2013. évi költségvetését 22.500.000,- Ft bevétellel, és ugyanennyi kiadással a mellékelt előterjesztés szerint
elfogadja.
2. A képviselő-testületek felkérik és felhatalmazzák Kisbajcs Község Önkormányzatát, hogy az
előirányzatokat a költségvetési rendeletében a fent meghatározottak szerint szabályozza, továbbá az
önkormányzat gondoskodjon az elfogadott költségvetés végrehajtásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester
Döntéshozatalban résztvevők száma:
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 3 fő
Vének Község Önkormányzata részéről: 5 fő
Döntésből kizárt képviselők neve: Ezt követően
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag,
az alábbi határozatot hozták:
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2013.(I.31.) határozata
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2013. (I.31.) határozata
1. Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2013. évi költségvetését 22.500.000,- Ft bevétellel, és ugyanennyi kiadással a mellékelt előterjesztés szerint
elfogadja.
2. A képviselő-testületek felkérik és felhatalmazzák Kisbajcs Község Önkormányzatát, hogy az
előirányzatokat a költségvetési rendeletében a fent meghatározottak szerint szabályozza, továbbá az
önkormányzat gondoskodjon az elfogadott költségvetés végrehajtásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester
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3.) Egyéb, döntést igénylő ügyek
B) Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda nyári leállása
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az óvodavezető a testületek elé terjesztette jóváhagyásra
az intézmény nyári leállásának idejét. 2013. évben ez az időszak július 1-től július 28-ig tartana. Első
nevelési nap: július 29. Kéri a leállás idejének elfogadását.
Áder László képviselő: Mi lesz azokkal, akik igénylik az óvodai ellátást a leállás alatt?
Tóthné Ács Ildikó körjegyző: Amennyiben ilyen irányú igény merül fel, ki kell jelölni a befogadó
intézményt, ez az idén is a nagybajcsi óvoda lenne.
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek elé:
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Vének Község Önkormányzata Képviselőtestülete elfogadja az óvodavezető által javasolt nyári leállás időtartamát. A fentiek alapján a kisbajcsi
székhelyű Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2012. július 1. napjától 2012. július 28. napjáig tart zárva. A
képviselő-testületek felkérik az óvodavezetőt, hogy a szülőket a nyári leállás időtartamáról, valamint igény
esetén a kijelölt fogadó intézményről értesítése.
Határidő: azonnal
Felelős: Vassné Dobesch Éva óvodavezető
Döntéshozatalban résztvevők száma:
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 3 fő
Vének Község Önkormányzata részéről: 5 fő
Döntésből kizárt képviselők neve: Ezt követően
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag,
az alábbi határozatot hozták:
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2013.(I.31.) határozata
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2013. (I.31.) határozata
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Vének Község Önkormányzata Képviselőtestülete elfogadja az óvodavezető által javasolt nyári leállás időtartamát.
A fentiek alapján a kisbajcsi székhelyű Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2012. július 1. napjától 2012.
július 28. napjáig tart zárva.
A képviselő-testületek felkérik az óvodavezetőt, hogy a szülőket a nyári leállás időtartamáról, valamint
igény esetén a kijelölt fogadó intézményről értesítése.
Határidő: azonnal
Felelős: Vassné Dobesch Éva óvodavezető
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor polgármester, mint az ülést levezető, megköszönte
a jelenlévők aktív részvételét, és az együttes ülést bezárta.
K.m.f.
Kamocsai Sándor
polgármester

Kiss Tamás
polgármester

Tóthné Ács Ildikó
körjegyző
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