JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2011. február 7-én (hétfőn) 17.30 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek
Önkormányzata Képviselő-testületeinek 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
Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
Kiss Tamás polgármester
Bazsó Zsolt
Forrás József
Ladocsi József
Tolnai Károly képviselők
Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző,
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyv-vezető,
Tóthné Ács Ildikó gazdálkodási előadó,
Magyar Imréné gazdálkodási előadó,
Pinczés Gyuláné gazdálkodási előadó,
Szemeti Sándorné igazgatási előadó,
Deák Adrienn ügykezelő
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere, mint az együttes ülést levezető, köszönti a
megjelenteket. Bemutatja Tóthné Ács Ildikót azon képviselőknek, akik még nem találkoztak vele. Ő
fogja helyettesíteni a körjegyzőt távolléte alatt. Majd megállapítja, hogy a két képviselő-testület
határozatképes, mert Kisbajcs község képviselő-testületéből 5 fő jelen van, Vének község képviselőtestületéből 5 fő jelen van.

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag
elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták.
1. Beszámoló a két ülés között történtekről
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere elmondja, hogy a két intézményt érintő
fontosabb eseményről nem tud beszámolni.

A képviselő-testületek a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vették.

2. Közös fenntartású intézmények 2011. évi költségvetése
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az óvodai előterjesztés a megbeszéltek szerint
került módosításra. Fűtéssel kapcsolatos kiadások csökkentésre kerültek, a megmaradó kiadási
előirányzat a dolgozók szociális juttatására került betervezésre. A főösszeg ezáltal nem változott.
Vassné Dobesch Éva óvodavezető elmondja, hogy mindenképp meg kell valósítani az udvar
rendbetételét.
Kamocsai Sándor polgármester tájékoztatja a testületeket, hogy többlet kiadás fog jelentkezni,
mivel a fűtési csőből kiáramló gőz sajnos megfagyott a falon. Ezt meg kellett csináltatni, mert
nagyobb kár is keletkezhetett volna, kb. 100 ezer forintos kiadás jelentkezik többletként. Ez azonban
a 2011. évi költségvetési tervezetet nem változtatja. Az óvoda vizes blokkjának felújítása 2 milliós
önerővel került betervezésre, erre pályázni szeretne az önkormányzat.
Elmondja továbbá, hogy a körjegyzőség írásos előterjesztését testületi tagok szintén kézhez kapták.
Kérdezi a körjegyzőt ki kívánja-e egészíteni az előterjesztést.
Burányi Bernadett körjegyző annyival kívánja kiegészíteni az írásos előterjesztést, hogy a
köztisztviselők cafetéria keretét behatárolta a 2011. évi költségvetési törvény. A koncepció
tervezetekor ez még jóval magasabb összeggel került beállításra. A kisbajcsi testület javaslatára a
bruttó 900 ezer forint (ami a tavalyi és idei cafetéria keret közti különbséget jelenti) bent maradt a
körjegyzőség költségvetésében. A köztisztviselői törvény alapján a dolgozók részére szociális
juttatásként kötelezően be lehet állítani egy bizonyos keretet, melyet meghatározott támogatásra lehet
felhasználni.
Forrás József véneki képviselő a testület nem tudta tárgyalni a köztisztviselői juttatást, ha nem
változtatja a főösszeget, akkor el tudja fogadni a költségvetési tervezetet.
Győri Csaba kisbajcsi képviselő a betervezett 900 ezer forint egyéb juttatást mindenképpen ki kell
osztani, vagy van esetlegesen valamilyen szabályozása?
Burányi Bernadett körjegyző a köztisztviselői szociális juttatásról szóló szabályzatot még ehhez
kell módosítani. A legutóbbi ülésen az volt az álláspont, hogy ezt az összeget teljesítményarányosan
lehet kiosztani a köztisztviselőknek.
Kamocsai Sándor polgármester összefoglalja az elhangzottakat és kéri, hogy a képviselők hozzák
meg döntésüket.

Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község
Önkormányzata Képviselő-testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2011.(II.7.) határozata
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2011.(II.7.) határozata

A.) Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a Nefelejcs
Napköziotthonos Óvoda 2011. évi költségvetését 23.825.000,- Ft bevétellel és ugyanennyi
kiadással a mellékelt előterjesztés szerint elfogadja
B). Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a Kisbajcs és Vének Községek
Körjegyzőségének 2011. évi költségvetését 34.800.000,- Ft bevétellel és ugyanannyi kiadással a
mellékelt előterjesztés szerint elfogadja.
C) A képviselő-testületek felkérik és felhatalmazzák Kisbajcs Község Önkormányzatát, hogy az
előbbieket a költségvetési rendeletében a fent meghatározottak szerint szabályozza, továbbá az
önkormányzat gondoskodjon az elfogadott költségvetések végrehajtásáról.
Határidő: Azonnal
Felelős: Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere

3.) Beszámoló a Körjegyzőség 2010. évi munkájáról és a 2011 évi teljesítménykövetelmények elfogadása
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző

Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők kézhez kapták,
kiegészíteni nem kívánja. A beszámoló tartalmazza mindazt, amit a társulási megállapodás előír. Ha a
képviselőknek kérdésük van, arra szívesen válaszol.
Áder László kisbajcsi képviselő kérdezi, hogy mit jelent az ASZA gép.
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy anyakönyvi szolgáltatást lehet rajt végezni.
Győri Csaba kisbajcsi képviselő a segélyeztetéssel kapcsolatosan szeretne kérdeni, hogy mit jelent
a RESZ, RÁT, gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás? Mit jelent a
védelembe vétel?
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a RÁT már ez évtől megszűnt, helyette bérpótló
juttatás van. A RESZ szintén azoknak nyújtott segélyezési forma, akiknek nincs munkájuk, de pl. 55
év felettiek, vagy egészségkárosodottak. A gyermekvédelmi kedvezmény családi jövedelemtől függ.
Ingyenes tankönyvjuttatást, kedvezményes étkeztetést, egyéb kedvezmények igénybevételét jelenti. A
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az önkormányzat rendelet alapján adható, amit teljes
mértékben az önkormányzat fedez. Védelembe vételt olyan gyermeknél kell alkalmazni, akinek
nevelkedése valamilyen oknál fogva veszélybe került. Ezek a segélyezési formák legtöbb esetben a
jegyző hatáskörébe tartoznak.
Győri Csaba kisbajcsi képviselő kérdezi, hogy mit jelent az étkeztetés további kiegészítése, kinek a
hatáskörébe tartozik?
Burányi Bernadett körjegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény felül még adható
étkeztetési támogatás, polgármesteri hatáskörbe tartozik.
Ladocsi József véneki képviselő kérdezi, hogy a házasságkötés mennyibe kerül, miért kell fizetni.
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy maga a szertartás ingyenes. A kisbajcsi önkormányzat
hozott egy olyan határozatot, hogy a szertartás idejére terembérleti díjat számol fel. Ha az ifjú pár
igényel díszpárnát, pezsgőt, asztaldíszt, azt az önkormányzat elkészítteti, de továbbszámlázza. A

véneki önkormányzat nem hozott ilyen jellegű határozatot, ott nem kell fizetni a terembérletért,
egyéb kellékekért.
Győri Csaba képviselő miért lett jóval magasabb a gépjárműadó befizetés a betervezettnél?
Pinzcés Gyuláné adóügyi előadó elmondja, hogy változott az elmúlt évben az adó mértéke, illetve
a szolgáltató cégek valamelyest bővítették a gépjármű parkot.

Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község
Önkormányzata Képviselő-testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2011.(II.7.) határozata
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2011.(II.7.) határozata
A) Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a 2010. évi körjegyzőségi
munkáról szóló beszámolót elfogadják és tudomásul veszik.
B) A köztisztviselők munkája során követendő célok (teljesítménycélok) az alábbiak szerint kerülnek
meghatározásra:
A helyi közszolgáltatások színvonalának emelése, ügyfelek maradéktalan kiszolgálása,
tájékoztatása, a mindennapi munka során a jogszabályok betartása.
Az önkormányzatok pénzeszközeivel történő, jogszabályon alapuló hatékony gazdálkodás
Aktív közreműködés a hazai és eu-s pályázatok felkutatásában, elkészítésében, projektek
realizálásában.
A helyi önkormányzati rendeletek végrehajtása és ellenőrzése, a tartozások behajtása.
Önkormányzati rendezvények szervezésben való részvétel.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Burányi Bernadett körjegyző

4.) Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző

Burányi Bernadett körjegyző az alapító okiratból kikerült a kiegészítő és kisegítő tevékenység,
vállalkozási tevékenységet pedig nem folytat az óvoda. Az SNI-s tanulókra vonatkozó szabályozás
változott. A jogszabály megváltozott szövege került bele az okiratba.

Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község
Önkormányzata Képviselő-testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2011.(II.7.) határozata
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2011.(II.7.) határozata
Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a Nefelejcs Napköziotthonos
Óvoda Alapító Okiratának módosítását a mellékelt előterjesztés szerint elfogadják és tudomásul
veszik.
A képviselő-testületek felkérik a körjegyzőt, hogy az Alapító Okiratot foglalja egységes szerkezetbe.

Határidő: Azonnal
Felelős:Burányi Bernadett körjegyző

5) Kisbajcs és Vének Községek Körjegyzősége Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző

Burányi Bernadett körjegyző ez év januárjától új szakfeladatok lesznek használatban. Itt is kikerül
az alapító okiratból a kisegítő és kiegészítő tevékenység, vállalkozási tevékenységet nem folytat az
intézmény.

Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község
Önkormányzata Képviselő-testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011.(II.7.) határozata
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2011.(II.7.) határozata
Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a Kisbajcs és Vének Községek
Körjegyzősége Alapító Okiratának módosítását a mellékelt előterjesztés szerint elfogadják és
tudomásul veszik.
A képviselő-testületek felkérik a körjegyzőt, hogy az Alapító Okiratot foglalja egységes szerkezetbe.
Határidő: Azonnal
Felelős:Burányi Bernadett körjegyző

6) Egyéb döntést igénylő ügyek

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, Burányi Bernadett körjegyző

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy egyéb döntést igénylő ügyről nem tud, amit a
testületeknek tárgyalni kellene.
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt a Kisbajcs Község Polgármestere, mint az ülést levezető az
együttes testületi ülést bezárta.
K.m.f.
Kamocsai Sándor
Kisbajcs község polgármestere

Kiss Tamás
Vének község polgármestere

Burányi Bernadett
Kisbajcs és Vének községek körjegyzője

