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JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
Készült: Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. szeptember 
11-én (kedden) 18,00 órai kezdettel tartott együttes  képviselő-testületi ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
 
Jelen vannak: 
 
KISBAJCS Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:  
Kamocsai Sándor polgármester 
Áder László 
Christmann-né Horváth Klára 
Tolnai Ferencné képviselők 
 
Igazoltan távol van: Győri Csaba képviselő 

    Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 
 
VÉNEK Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Kiss Tamás polgármester 
Bazsó Zsolt 
Ladocsi József 
Tolnai Károly képviselők 
 
Igazoltan távol van: Forrás József képviselő 
 
 
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 
képviselő-testületéből 5 főből 4 fő jelen van, Vének község képviselő-testületéből 5 főből 4 fő 
jelen van. Előterjeszti a napirendi javaslatot a meghívóban foglaltak szerint. 
 
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 két határozat 
végrehajtási határideje járt le: a testületek elfogadták az óvoda 2011/2012-es nevelési évben 
végzett munkájáról beszámolót, valamint az óvoda alapdokumentumait átdolgozott formában. 
Kéri, hogy a testületek a beszámolót fogadják el. 
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Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község Önkormányzata Képviselő-
testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
79/2012.(IX.11.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
70/2012. (IX.11.) határozata 

Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete az együttes ülésen hozott határozataik  

/ Kisbajcs 56,57/2012.(VII.11.), 
Vének 50,51/2012. (VII.11.) / 

végrehajtásáról szóló szóbeli tájékoztatást tudomásul veszik, és elfogadják. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
  

 
 
 

2.) Beszámoló a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda gazdálkodásának 2012. I. félévi 
eredményéről 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester: Az írásos anyagot mindenki megkapta, van-e hozzászólás, 
kérdés a beszámolóval kapcsolatban? 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kamocsai Sándor polgármester A költségvetés elfogadásakor a fenntartó önkormányzatok az 
óvodai dolgozók étkeztetési hozzájárulásának mértékét 2012. évben 5.000,-Ft/fő/hó összegben 
határozták meg azzal, hogy a háromnegyed éves beszámoló tárgyalásakor a Képviselő-testületek 
felülvizsgálják a hozzájárulás emelésének lehetőségét. Mivel már most látszik, hogy egyes 
szakfeladatokon megtakarítások várhatóak, javaslom SZÉP-kártyára történő kifizetéssel az 
emelést dolgozónként 4.000,-Ft havi összegben, egyenlőre a január-szeptemberi időszakra, tehát 9 
hónapra. 
 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó: Az étkeztetésnél és a túlóránál összesen 341.000,-Ft 
megtakarítás fog év végéig jelentkezni. Amennyiben az egész maradvány szétosztásra kerülne, 
figyelembe véve a juttatást terhelő 30,94%-os adót, dolgozónként a 9 hónapra havi 5.787,-Ft-ot 
lehetne SZÉP-kártyára utalni. Ha a 4.000,-Ft/fő/hó összeggel számolunk, az 9 hónapra összesen 
235.692,-Ft kiadást jelent, tehát a megtakarításból 105.308,-Ft nem kerülne kifizetésre. 
 
Áder László képviselő: Ha jól értem, ezek a megtakarítások csak várhatóak év végéig, még nem 
realizálódtak? 
 
Christmann-né Horváth Klára: Valószínűleg számolhatunk ezzel a pénzzel.  
 
Vassné Dobesch Éva óvodavezető: A túlórából biztos, hogy meglesz a megtakarítás.  
 
Áder László képviselő: A túlóra hogyan marad meg?  
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Vassné Dobesch Éva óvodavezető: A túlórára több lett tervezve, ebből a maradvány biztos. 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Javasolnám, hogy a 4 ezer forint/hó /fő 9 hónapra kerüljön 
megállapításra. 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község Önkormányzata Képviselő-
testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

80/2012.(IX.11.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

71/2012. (IX.11.) határozata 
Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei 

a közös fenntartású Nefelejcs  Napköziotthonos Óvoda 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót az előterjesztés szerint, az alábbi kiegészítéssel fogadják el: 

Előirányzat-maradványból az óvoda közalkalmazottai részére cafeteria juttatás kerül 
visszaosztásra, a 2012. év január-szeptember időszakra. 

A juttatás SZÉP-kártyán kerül kifizetésre, havi nettó 4.000,-Ft/fő összegben  
(összesen nettó 36.000,-Ft /fő/9 hó). 

A képviselő-testületek felkérik Kisbajcs Község Polgármesterét, hogy a kifizetés iránt a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
 
 

3.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor polgármester, mint az együttes ülést 
levezető, megköszönte a jelenlévők aktív részvételét és az együttes ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

Kamocsai Sándor     Kiss Tamás 
                        polgármester polgármester 

  
 
 

Tóthné Ács Ildikó 
     körjegyző 

 


