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JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
Készült: Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-én 
(szerda) 19,00 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, Győri Csaba, Tolnai Ferencné képviselők 
Igazoltan távol van:      
Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 
 
VÉNEK Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Kiss Tamás polgármester 
Bazsó Zsolt alpolgármester, Forrás József, Nagy Lóránt képviselők 
Igazoltan távol van: Ladocsi József képviselő 
 
Jelen van továbbá: Vassné Dobesch Éva óvodavezető 

Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó-jegyzőkönyvvezető 

 
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 öt tagja közül 5 fő jelen van, Vének község képviselő-testületének öt tagja közül 4 fő jelen 
van, 1 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: 5 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
113/2013.(IX.12.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
103/2013.(IX.12.) határozata 

Kisbajcs és Vének községek önkormányzatainak Képviselő-testületei a 2013. szeptember 12-i együttes ülés 
napirendi pontjait az alábbiak szerint határozzák meg: 

1.) Beszámoló a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda gazdálkodásának 2013. I. félévi eredményéről Előadó: 
Kamocsai Sándor polgármester 

2.) Beszámoló a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2012/2013-as nevelési évben végzett munkájáról 
Előadó: Vassné Dobesch Éva óvodavezető 

3.) Egyéb, döntést igénylő ügyek Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, Kiss Tamás polgármester 
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1.) Beszámoló a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda gazdálkodásának 2013. I. félévi 
eredményéről 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy minden képviselő megkapta az előterjesztést, kérdezi a 
tagokat, illetve az óvoda-vezetőt, hogy kérdés, vagy kiegészítés a kiküldött anyaggal kapcsolatosan van-e? 
 
Áder László képviselő érdeklődik, hogy bár az óvoda vizesblokkjának felújítása ugyan elmaradt, de 
szeretné tudni, hogy van-e esély a pályázati támogatásra? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy nem kaptunk még erre választ, az első körös döntések 
már megszülettek, második körben döntés szeptember 30-ig várható. 
 
Vassné Dobesch Éva óvodavezető elmondja, hogy a vizesblokk felújítása valóban jó lett volna, de 
megértik, hogy az önkormányzatnak erre önerőből jelenleg nincs lehetősége. Az óvoda működése során 
végig szem előtt tartják a takarékos gazdálkodást. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek elé: 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

114/2013.(IX.12.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

104/2013.(IX.12.) határozata  
Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 

gazdálkodásának 2013. I. félévi eredményéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint megismerte, és 
jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

2.) Beszámoló a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2012/2013-as nevelési évben végzett 
munkájáról  
Előadó: Vassné Dobesch Éva óvodavezető 

 
Kamocsai Sándor polgármester: Mindenki megkapta az írásos előterjesztés anyagát. Kérdezi a vezető 
óvónőt, hogy kívánja-e kiegészíteni a beszámolót? 
 
Vassné Dobesch Éva óvodavezető elmondja, hogy jelenleg is fennáll az a probléma, hogy 4 fő óvónő 
helyett csak 3 főt alkalmaznak, azonban a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint meg kell oldani ezt 
a problémát, hiszen nyitástól zárásig, óvónővel kell, hogy legyenek a gyerekek. Ezen kívül jelentkezett 
néhány olyan szülői igény, amelyet nem tudtunk kielégíteni. 
 
Áder László képviselő kérdezi, hogy ezek az igények milyen jellegűek? 
 
Vassné Dobesch Éva óvodavezető elmondja, hogy ezek az igények nem a nevelési programmal 
kapcsolatosak, inkább ezen felül kérték a szülők pl. úszásoktatás, kirándulások szervezését. 
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Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az óvodapedagógus felvételére anyagi okok miatt ebben 
az évben nem kerülhet sor. Az elkövetkező időszakban mindenképpen meg kell oldani ezt a kérdést, akár 
úgy, hogy pl. Nagybajcs községgel össze kellene vonni az óvodát, ez már többször napirendre került. 
 
Vassné Dobesch Éva óvodavezető: Kisbajcs községnek ez előnyös lenne? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy akkor 1 intézményvezető kell, hogy legyen, ez már 
takarékosságot jelent. Elképzelhetőnek tartja, hogy az iskolai és a védőnői feladatok átvétele után az óvoda 
kerül sorra, az óvodai feladatellátás is állami feladat lesz. 
 
Vassné Dobesch Éva óvodavezető kérdezi, hogy esetlegesen dajkát felvenni lehet-e? Ez egy átmeneti 
megoldás lenne. 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző: Van olyan lehetőség is, hogy óvodapedagógus asszisztenst alkalmaz 
az óvoda, igaz, hogy ő sem vállalhat nevelői munkát, esetleg foglalkozások előkészítésében vehet részt. 
 
Kiss Tamás polgármester: Mindenképpen 8 órás munkavállalóra lenne szükség? 
 
Vassné Dobesch Éva óvodavezető: Igen, mindenképpen teljes munkaidős alkalmazottra lenne szükség. 
Túlórát már ettől a nevelési évtől nem lehet végezni. 
 
Győri Csaba képviselő: Új törvényi előírásról van szó? 
 
Vassné Dobesch Éva óvodavezető: Igen, az új pedagógusi életpályával kapcsolatos köznevelési törvény 
ezt írja elő, legfeljebb eseti helyettesítést lehet elrendelni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek elé: 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

115/2013.(IX.12.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

105/2013.(IX.12.) határozata 
Kisbajcs és Vének községek Önkormányzatai képviselő-testületei a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 

2012/2013-as nevelési évben végzett munkájáról készült beszámolót az előterjesztés szerint megismerték, 
és jóváhagyják. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

3.) Egyéb, döntést igénylő ügyek  
A) Döntés az óvodavezető vezetői pótlékának megállapításáról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény szeptember 1-
jén hatályba lépett módosítása a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékot az 
illetményalap százalékában határozza meg, ez főiskolai végzettség esetén 154.644,-Ft. Az intézményvezetői 
pótlék alsó határa ezen pótlékalap 40 %-a, felső határa pedig az ill. alap 80%-a. Ft-ban kifejezve tehát: 
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61.858,- Ft és 123.715,- Ft között kell megállapítani az óvodavezető vezetői pótlékát. Vassné Dobesch Éva 
jelenleg 40.000.- Ft törvény szerint járó vezetői pótlékot kap. Javaslom, hogy az összeg figyelembe 
vételével legyen megállapítva az érintett köznevelési törvény szerinti vezetői pótléka, tehát a minimális 
40%, azaz 61.858,-Ft. 
 
Kiss Tamás polgármester: Egyetértek. 
 
Áder László képviselő: Én is egyetértek. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek elé:  
Kisbajcs és Vének községek önkormányzatainak Képviselő-testületei a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 97.§ (20a) bekezdésének b) pontja, valamint 8. melléklete alapján a Nefelejcs 
Napköziotthonos Óvoda vezetője, Vassné Dobesch Éva intézményvezetői pótlékát 2013. szeptember l-
jétől kezdődően a kötelező pótlékalap (154.644,-Ft) 40 %-ban, 61.858,- Ft-ban, azaz hatvanegyezer-
nyolcszázötvennyolc forintban állapítja meg. 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

116/2013.(IX.12.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

106/2013.(IX.12.) határozata 
Kisbajcs és Vének községek önkormányzatainak Képviselő-testületei a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 97.§ (20a) bekezdésének b) pontja, valamint 8. melléklete alapján a Nefelejcs 
Napköziotthonos Óvoda vezetője, Vassné Dobesch Éva intézményvezetői pótlékát 2013. szeptember l-

jétől kezdődően a kötelező pótlékalap (154.644,-Ft) 40 %-ban, 61.858,- Ft-ban, azaz hatvanegyezer-
nyolcszázötvennyolc forintban állapítja meg. 

Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: 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 
helyettes jegyző 


