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JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
Készült: Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. november 
28-án (szerdán) 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  
Győri Csaba 
Tolnai Ferencné képviselők 
 
Igazoltan távol van: Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 
 
VÉNEK Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Kiss Tamás polgármester 
Bazsó Zsolt 
Ladocsi József 
Forrás József  
Tolnai Károly 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 
képviselő-testületéből 5 főből 5 fő jelen van, Vének község képviselő-testületéből 5 főből 5 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 határozatokról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti, hogy a legutóbbi ülés óta több határozat végrehajtási 
határideje járt le: az önkormányzatok elfogadták a közös fenntartású Nefelejcs Napköziotthonos 
Óvoda féléves beszámolóját, az ebben rögzítettek szerint sor került a cafetéria juttatás kifizetésére 
SZÉP-kártyán keresztül az óvodai dolgozók részére. Kéri, hogy a beszámolót fogadják el a 
testületek. 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község Önkormányzata Képviselő-
testülete vita nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
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Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

121/2012.(XI.28.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

97/2012. (XI.28.) határozata 
Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei az együttes ülésen hozott 

határozataik végrehajtásáról szóló 
/Kisbajcs: 80 /2012.(IX.11.) 
Vének: 71 /2012.(IX.11.)/ 

szóbeli tájékoztatást tudomásul veszik, és elfogadják. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

2.) Beszámoló a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2012. évi ¾ éves gazdálkodásáról  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az írásos, szöveges és számszaki beszámolót 
mindenki megkapta. Megkérdi, hogy az óvodavezető kíván-e hozzáfűzni a beszámolóhoz? 
 
Vassné Dobesch Éva óvodavezető elmondja, hogy a fűtési szezon kezdetekor problémák 
jelentkeztek, kiderült, hogy a rendszerből hiányzott a biztonsági szelep, illetve nem volt jól 
beszerelve a keringtető szivattyú, ezen túlmenően kilyukadt a tágulási tartály is. Ezek sajnos 
többletkiadásként jelentkeztek az intézménynél. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község Önkormányzata Képviselő-
testülete vita nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

122/2012.(XI.28.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

98/2012. (XI.28.) határozata 
Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a közös fenntartású 
Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2012. évi gazdálkodásának ¾ éves teljesüléséről szóló 

beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja, és tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

3.) Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetési koncepciója 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy mindenki kézhez kapta az írásos anyagot, 
időközben azonban a finanszírozásban változás történt, mivel az óvónők, illetve a pedagógusok 
munkáját közvetlenül segítő személyzet egésze helyett annak csak 80%-a, a mi esetünkben 5 fő 
helyett csak 4 fő kerül finanszírozásra a központi költségvetésből. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett, 
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Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
123/2012.(XI.28.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
99/2012. (XI.28.) határozata 

Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a közös fenntartású 
Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerint 

megismerték és elfogadják. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester  
 
 
 

4.) Egyéb, döntést igénylő ügyek 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy további döntést igénylő ügyről nem tud. 
 

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

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Kamocsai Sándor     Kiss Tamás 
 Kisbajcs község polgármestere  Vének község polgármestere 

 
 
 
 

Tóthné Ács Ildikó 

körjegyző 

 

 


