JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2011. április 14-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének
Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén.
Helye: Kisbajcs, Községháza
Jelen vannak:
Kisbajcs képviselő-testülete részéről:
Kamocsai Sándor polgármester
Áder László
Győri Csaba
Tolnai Ferencné képviselők
Igazoltan távol van: Christmann-né Horváth Klára
Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester
Vének képviselő-testülete részéről:
Kiss Tamás polgármester
Forrás József
Ladocsi József
Tolnai Károly képviselők
Igazoltan távol van: Bazsó Zsolt
Jelen vannak továbbá:

Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó - jegyzőkönyvvezető
Vassné Dobesch Éva óvodavezető

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere, mint az együttes ülést levezető, köszönti a
megjelenteket, valamint a meghívott vendéget.
Megállapítja, hogy a két képviselő-testület határozatképes, mert Kisbajcs község 5 képviselője
közül 4 jelen van, Vének község 5 képviselője közül 4 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 4 határozat végrehajtási
határideje járt le, nevezetesen:

A képviselő-testületek az előző kettes együttes ülésükön elfogadták a közös fenntartású
intézmények 2011. évi költségvetését, az Óvoda és a Körjegyzőség Alapító Okiratainak
módosítását, a Körjegyzőség 2010. évi munkájáról szóló beszámolót és a 2011. évi teljesítménykövetelményeket.
Mindezeken túl befejeződött és elszámolásra került a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda külső
homlokzatának felújítása, továbbá 2011. április 1.-jével pályázatot nyújtott be a gesztor kisbajcsi
önkormányzat az óvodai fűtési rendszer felújításának támogatására.

Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község
Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2011. (IV. 14.) határozata
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2011. (IV. 14.) határozata
A képviselő-testületek az együttes ülésen hozott határozataik végrehajtásáról szóló
(Kisbajcs 7, 8, 9,10/2011.,
Vének 2, 3,4,5/2011.)
szóbeli tájékoztatást tudomásul veszik és elfogadják.
Határidő: Azonnal
Felelős: Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere
2) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2010. évi gazdálkodásáról
(zárszámadás)
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők kézhez
kapták, kíván-e valaki hozzászólni a Nefelejcs Napköziotthonos óvoda 2010. évi
beszámolójához?
Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy a Győri TKT miért tart vissza támogatást?
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó elmondja, hogy ez már bevett gyakorlat a kistérségtől,
mivel az önkormányzatok az esetleges visszafizetési kötelezettségeiknek nem nagyon akartak
eleget tenni. Ezért egy bizonyos összeget visszatartottak most is a támogatásokból. Az éves
elszámolás után a különbözetet kimutatásuk alapján utalták az önkormányzat számlájára.
Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy a Körjegyzőség esetében az irodaszer-költségek jelentős
növekedése miből adódik, a papír vagy esetleg a toner költség magas?
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó általában inkább a papírköltség a magas.
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy
megkérdezzem a testületi tagokat , egyetértenek- e azzal, hogy a papírköltség csökkentése
érdekében a testületi ülésekre készített előterjesztéseket a jövőben e-mailben küldjük el annak,
akinek van internet-hozzáférése.
Győri Csaba képviselő ezt jó ötletnek tartom, tehát aki nem tart igényt a papír alapúra, azok
kapják csak meg elektronikus úton.

Áder László képviselő igen, én is támogatom ezt a lehetőséget.
Kamocsai Sándor polgármester kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket.

Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község
Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2011.(IV.14.) határozata
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2011.(IV.14.) határozata
Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a közös fenntartású
intézmények 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja, és tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester
3) Egyéb döntést igénylő ügyek
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző
Tóthné Ács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy jelenleg nincs ilyen ügy, azonban
megkérné az óvoda vezetőjét, hogy tájékoztassa a testületeket a beíratott gyermekek létszámáról.
Vassné Dobesch Éva óvodavezető elmondja, hogy 2011. évben 38 gyermeket írattak be az
óvodába, várhatóan még 2 fő kerül felvételre az év végéig. Szeretné továbbá, ha az óvoda
udvarának rendbetétele, mely a költségvetésbe betervezésre került, a nyári leállás folyamán,
júliusban megvalósításra kerülne.
A testületek egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadták az óvodavezető tájékoztatóját.

Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kisbajcs Község Polgármestere, mint az ülést levezető,
megköszönte a képviselő-testületek aktív részvételét és az együttes testületi ülést bezárta.

K.m.f.
Kamocsai Sándor
Kisbajcs község polgármestere

Kiss Tamás
Vének község polgármestere

Tóthné Ács Ildikó
Kisbajcs és Vének községek megbízott körjegyzője

