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JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
Készült: Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. július 11-én 
(csütörtök) 17,00 órai kezdettel tartott együttes ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
 
Jelen vannak: 
 
KISBAJCS Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:  
Kamocsai Sándor polgármester  
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester, Áder László, Tolnai Ferencné képviselők  
Igazoltan távol van:      
Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester, Győri Csaba képviselő 
 
 
VÉNEK Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Bazsó Zsolt alpolgármester, Forrás József, Ladocsi József képviselők 
Igazoltan távol van: Kiss Tamás polgármester, Nagy Lóránt képviselő 
 
Jelen van továbbá: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző- jegyzőkönyv-vezető 
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere, mint az együttes ülést levezető, köszönti a 
megjelenteket. Megállapítja, hogy a két képviselő-testület határozatképes, mert Kisbajcs község képviselő-
testületének 5 tagja közül 4 fő jelen van, 1 fő igazoltan távol, Vének község képviselő-testületének 5 tagja 
közül 3 fő jelen van, 2 fő igazoltan távol. 
 
 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a napirendet a meghívóban foglaltak szerint, és kéri, hogy a 
napirendi pontokat a képviselő-testületek fogadják el. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 3 fő 
 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
89/2013.(VII.11.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
83/2013.(VII.11.) határozata 

Kisbajcs és Vének községek Önkormányzatai Képviselő-testületei a 2013. július 11-i együttes ülés 
napirendi pontjait az alábbiak szerint határozzák meg: 

1.) Óvodai Intézményi Társulás ismételt felülvizsgálata Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
2.) Feladat-ellátási szerződés óvodai nevelési feladatok ellátására Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

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

1.) Óvodai Intézményi Társulás ismételt felülvizsgálata  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 



3 

 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az Államkincstár megküldte hiánypótló végzését az 
óvodai intézményi társulás megállapodásnak és alapító okiratának ügyében. Ismerteti a felhívást. A 
gyakorlat szerint, mivel a kistérségi kiegészítő normatíva megszűnt, az intézmény társulási formában való 
működtetése többlettámogatással már nem járt, a gyermekek utaztatásához pedig abban az esetben lehet 
normatívát igényelni, amennyiben a gyerekekkel kísérő is utazik a buszon. Ezzel szemben a társulás jogi 
személyiségűvé alakítása, és ezen szabályok szerint történő működtetése lényegesen bonyolultabbá vált, az 
adminisztrációs feladatok jelentősen megnövekedtek. Megfontolásra javasolja a társulás megszüntetését, 
ezzel együtt a feladat ellátására szerződés megkötését a két önkormányzat között. A szerződés 
természetesen a társulási megállapodásban szereplő feltételekkel jönne létre, nem kívánja egyik 
önkormányzat helyzetét sem nehezebbé tenni. Ismerteti a társulási megállapodás megszüntetésének 
tervezetét. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester: Az új szerződés jár-e Vének számára hátránnyal, vagy többletkiadással? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Ahogy a következő napirend megküldött írásos előterjesztéséből is 
látszik, az új szerződés gyakorlatilag a társulási megállapodás szövegét tartalmazza, Vének részéről 
semmilyen hátránnyal nem jár, az eddigiekhez képest új feltételeket nem ír elő. 
Hangsúlyozom, hogy kizárólag az egyszerűbb jövőbeni ügyintézés miatt szükséges, többek között nincs 
szükség társulási tanácsra, tanács elnökére, külön jegyzőkönyvre, külön bankszámlára. 
 
Forrás József képviselő: Az ellátásban történik-e változás? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Ebben nincs, és nem is lehet változás, a szerződés-tervezet 3. pontja is 
így fogalmaz: „Az óvodai ellátásban részesülő gyermekek a megbízott önkormányzat közigazgatási 
területéről felvett gyermekekkel azonos módon részesülnek az óvodai szolgáltatásokban.” 
 
Forrás József képviselő: Akkor részemről rendben. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek elé: 
Kisbajcs és Vének községek önkormányzatai képviselő-testületei megtárgyalták az óvodai feladatokat ellátó 
társulási megállapodás megszüntetéséről és feladat-ellátási szerződésmegkötéséről szóló előterjesztést, és 
az alábbi döntést hozták: 
1. Kisbajcs és Vének községek önkormányzatai képviselő-testületei a kötelező napköziotthonos óvodai 
feladatok ellátására kötött Társulási Megállapodást ismételten felülvizsgálták, és megállapították, hogy a 
kötelező óvodai nevelési feladatok jogi személyiségű társulás formájában történő ellátása nem szükséges, a 
feladat-ellátásról az érintett önkormányzatok ellátási szerződést is köthetnek. 
2. Kisbajcs és Vének községek önkormányzatai képviselő-testületei a felülvizsgálat eredményeként 
Kisbajcs és Vének Községek Óvodai Intézményi Társulásának közös megegyezéssel történő 
megszüntetését 2013. július 11. napjával jóváhagyják. 
3. A Képviselő-testületek kijelentik, hogy a társult feladat ellátását szolgáló teljes vagyon (ingó, ingatlan) 
Kisbajcs Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában van, ezért vagyon megosztására nincs szükség, 
a társulásból adódó kötelezettségeikkel a 2013. évi beszámoló során számolnak el, az elszámolást követően 
a megszüntetett megállapodás tekintetétben egymással szemben követelésük nem marad. 
4. Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 84,85/2013.(VI.26.) számú határozatait, Vének 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 73,74/2013.(VI.26) számú határozatait hatályon kívül 
helyezi. 
5. A Képviselő-testületek felhatalmazzák a polgármestereket a társulás megszüntetéséről szóló 
megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Kiss Tamás polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 3 fő 
 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
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Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

90/2013.(VI.26.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

84/2013.(VI.26.) határozata 
Kisbajcs és Vének községek önkormányzatai képviselő-testületei megtárgyalták az óvodai feladatokat ellátó 

társulási megállapodás megszüntetéséről és feladat-ellátási szerződésmegkötéséről szóló előterjesztést, és 
az alábbi döntést hozták: 

1. Kisbajcs és Vének községek önkormányzatai képviselő-testületei a kötelező napköziotthonos óvodai 
feladatok ellátására kötött Társulási Megállapodást ismételten felülvizsgálták, és megállapították, hogy a 

kötelező óvodai nevelési feladatok jogi személyiségű társulás formájában történő ellátása nem szükséges, a 
feladat-ellátásról az érintett önkormányzatok ellátási szerződést is köthetnek. 

2. Kisbajcs és Vének községek önkormányzatai képviselő-testületei a felülvizsgálat eredményeként 
Kisbajcs és Vének Községek Óvodai Intézményi Társulásának közös megegyezéssel történő 

megszüntetését 2013. július 11. napjával jóváhagyják. 
3. A Képviselő-testületek kijelentik, hogy a társult feladat ellátását szolgáló teljes vagyon (ingó, ingatlan) 

Kisbajcs Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában van, ezért vagyon megosztására nincs szükség, 
a társulásból adódó kötelezettségeikkel a 2013. évi beszámoló során számolnak el, az elszámolást követően 

a megszüntetett megállapodás tekintetétben egymással szemben követelésük nem marad. 
4. Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 84,85/2013.(VI.26.) számú határozatait, Vének 

Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 73,74/2013.(VI.26) számú határozatait hatályon kívül 
helyezi. 

5. A Képviselő-testületek felhatalmazzák a polgármestereket a társulás megszüntetéséről szóló 
megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Kiss Tamás polgármester 

 
 

2.) Feladat-ellátási szerződés óvodai nevelési feladatok ellátására 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester: Mindenki megkapta az írásos előterjesztés anyagát. Mivel a kötelező 
óvodai nevelési feladatok jogi személyiségű társulás formájában történő ellátása nem szükséges, a feladat-
ellátásról az érintett önkormányzatok ellátási szerződést is köthetnek, kérem, hogy a szerződés-tervezetet a 
képviselők vitassák meg, és hagyják jóvá. 
 
Bazsó Zsolt alpolgármester: A fizetendő hozzájárulás mértéke változna? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Nem változna terveink szerint, a hozzájárulás mértékét a költségvetés 
tárgyalásakor rögzítjük minden évben, ez a szerződésben is így szerepel. A költségvetést és a zárszámadást 
a jövőben is a két képviselőtestület együttesen hagyná jóvá, ahogy eddig is. 
 
Forrás József képviselő: Az óvodavezető kinevezése eddig milyen módon történt? 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek elé: 
1. Kisbajcs és Vének községek önkormányzatai képviselő-testületei az óvodai nevelési feladatok ellátására 
feladat-ellátási szerződést kívánnak kötni. 
2. A képviselő-testületek az óvodai nevelési feladatok együttes ellátására a feladat-ellátási szerződés 
tervezetét az előterjesztés szerint megismerték, és jóváhagyják. 
3. A képviselő-testületek felhatalmazzák a polgármestereket a szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Kiss Tamás polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
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Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 3 fő 
 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

91/2013.(VI.26.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

85/2013.(VI.26.) határozata 
1. Kisbajcs és Vének községek önkormányzatai képviselő-testületei az óvodai nevelési feladatok 

ellátására feladat-ellátási szerződést kívánnak kötni. 
2. A képviselő-testületek az óvodai nevelési feladatok együttes ellátására a feladat-ellátási szerződés 

tervezetét az előterjesztés szerint megismerték, és jóváhagyják. 
3. A képviselő-testületek felhatalmazzák a polgármestereket a szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, Kiss Tamás polgármester 

 
 
 

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

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy egyéb, döntést igénylő ügyről nem tud. 
 
 
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 
helyettes jegyző 

 


