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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2011. november 21-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott Kisbajcs, Nagybajcs és
Vének Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes ülésén.
Helye: Kisbajcs, Községháza
Jelen vannak:
Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:
Kamocsai Sándor polgármester
Áder László, Christmann-né Horváth Klára, Győri Csaba, Tolnai Ferencné, képviselők,
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző
Igazoltan távol van: Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
Huszár Imre polgármester
Csordás S. Tibor, Jászné Petrovicz Márta, Oross Imre, Oross Frigyes képviselők,
Kapitányné Babos Irén jegyző
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
Kiss Tamás polgármester
Ladocsi József, Bazsó Zsolt, Tolnai Károly képviselők
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző
Igazoltan távol van: Forrás József képviselő
Jelen van továbbá: Tolnay Béláné gazdálkodási előadó- jegyzőkönyvvezető
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere Nagybajcs és Vének községek
polgármesterei által történt felkérés alapján, mint az együttes ülést levezető, köszönti a megjelent
képviselőket és polgármestereket.
Majd megállapítja, hogy a három képviselő-testület határozatképes, mert Kisbajcs képviselőtestületének öt tagja közül 5 fő jelen van, Nagybajcs képviselő-testülete öt tagja közül 5 fő jelen
van, Vének képviselő-testületének öt tagja közül 4 fő jelen van. Előterjeszti a napirendi javaslatot,
majd kéri a képviselő-testületeket, hogy a napirendet fogadják el.
Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az
alábbi napirendeket tárgyalták:

1.) Körjegyzőség Társulási Megállapodásának elfogadása
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy Nagybajcs község június végén testületi
határozatban kinyilvánította csatlakozási szándékát Kisbajcs és Vének Községek
Körjegyzőségéhez, amelyet Kisbajcs és Vének egyaránt elfogadott. A három község 1990 és 2000
között már társult egymással körjegyzőségben, amely akkor sikeresnek bizonyult, ezen kívül a
készülő önkormányzati törvény tervezete is közös hivatalok felállítását írja elő a 2000 fő alatti
települések részére, így indokolt volt ismét a három község együttműködéséről tárgyalni.
Nagybajcs polgármesterével és jegyzőjével többször került sor megbeszélésre, míg a tárulási
megállapodás végleges szövege megszületett. A képviselő-testületek tagjai az írásos előterjesztést
megkapták. Mindenki elolvashatta és egyeztethetett a megállapodásról, amelyet a Polgármesterek
és a jegyzők együttesen dolgoztak ki részletesen. Amennyiben valakinek még kiegészítése lenne,
szeretném, ha most jelezné a testületek felé. Felkérem továbbá a testületeket, hogy biztassák azon
lakosokat, akik a községeinkben élnek, de állandó lakhelyük még nem itt van, hogy még ebben az
évben jelentkezzenek be a településekre, így akár 2012. január 1-re együttesen elérhetjük a 2000
főt, hiszen valószínű, hogy ezt a lakosságszámot veszik majd figyelembe, amikor a majdani közös
hivatalokat létrehozzák, illetve kijelölik.
Csordás S. Tibor nagybajcsi képviselő: A mi testületünk ezt a megállapodást szinte betűről
betűre végig olvasta, ez jelenleg megfelel a jogszabályi előírásoknak, azt pedig, hogy 2013-ban mi
lesz, még nem tudjuk, hiszen az új önkormányzati törvény sem került még elfogadásra.
Kamocsai Sándor polgármester: Egy dolgot hiányolok a megállapodásból, azt, hogy a
körjegyzőségből történő kiválás esetén ki fogja viselni a költségeket.
Kapitányné Babos Irén Nagybajcs Község jegyzője: a mindenkor hatályos jogszabályok
szerint lehet majd kiválni, a vitatott kérdéséket pedig együtt döntik el a társult önkormányzatok
képviselő-testületei.
Kamocsai Sándor polgármester: Ahogy ez a megállapodás tervezetben is szerepel, a
Körjegyzőség Hivatalának továbbra is helyt adó kisbajcsi Községháza fenntartásával kapcsolatos
költségekről Vének önkormányzatával külön megállapodást kell kötnie Kisbajcsnak.
Ladocsi József képviselő: ha jól tudom, a körjegyzőségen jubileumi jutalmak kifizetésére kerül
sor 2012-ben, azt milyen arányban fizetjük?
Kamocsai Sándor polgármester: a Kisbajcson felmerülő költségeket teljes terjedelmében
Kisbajcs és Vének község viseli.
Kapitányné Babos Irén Nagybajcs Község jegyzője: A költségek megosztására konkrétan
kitér a megállapodás.
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
108/2011.(XI.21.) határozata
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének

169/2011.(XI.21.) határozata
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2011.(XI.21.) határozata
Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Képviselő-testületei a 2012. január 1-jétől Nagybajcs
község beolvadásával létrejövő Kisbajcs-Nagybajcs-Vének Községek Körjegyzősége Társulási
Megállapodását az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: 2012.január 1.
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester

2.) Körjegyzőség Alapító Okiratának elfogadása
Előadó: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző Az írásos előterjesztést megkapták a testületek, annyi
kiegészítést tennék, hogy a költségvetési szervek, így a Körjegyzőség alapító okiratára vonatkozó
rendelkezéseket az Államháztartási törvény tartalmazza, ennek megfelelően került módosításra
Kisbajcs és Vének Községek Körjegyzősége Alapító Okirata. A testületi tagok megkapták a
módosítással kapcsolatos előterjesztést, illetve ezzel a kiegészítéssel a régi alapító okirat egységes
szerkezetben is a testületek elé került.
Kérdés nem merült fel a testületi tagok részéről.
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
109/2011.(XI.21.) határozata
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
170/2011.(XI.21.) határozata
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének
75/2011.(XI.21.) határozata
Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei
Nagybajcs község beolvadása következtében szükségessé vált
Kisbajcs és Vének községek Körjegyzősége Alapító Okiratának módosítását,
továbbá az egységes szerkezetbe foglalt
Kisbajcs- Nagybajcs-Vének Községek Körjegyzősége Alapító Okiratát
az előterjesztés szerint elfogadja és tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester

3.) Adóügyi Igazgatási Társulás megszüntetése
Előadó: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző a továbbiakban az adóügyi előadót a Nagybajcs községgel
bővült Körjegyzőség alkalmazza, így a Kisbajcs és Vének Körjegyzősége valamint Nagybajcs
önkormányzat által létrehozott társulásra 2012. január 1. napjától már nem lesz szükség.

Oross Frigyes nagybajcsi képviselő: Érinti ez az önkormányzatok adókivetési jogát, vagy az
önkormányzatok ezek után is maguk dönthetik el, hogy milyen adót vetnek ki?
Kapitányné Babos Irén Nagybajcs község jegyzője: Az önkormányzatok önállósága
megmarad a továbbiakban is. Tehát minden önkormányzat maga dönti el, hogy milyen adót vet
ki.
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
110/2011.(XI.21.) határozata
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
171/2011.(XI.21.) határozata
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének
76/2011.(XI.21.) határozata
1.) Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisbajcs, Nagybajcs és Vének
községek önkormányzata képviselő-testületei által a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 42.§-a, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.
évi CXXXV. tv. (továbbiakban: Ttv.) 7. §-a alapján az adóügyi hatósági feladatok ellátására
létrehozott hatósági igazgatási társulást a Ttv. 6.§ (1) bekezdés b) pontja alapján
2011. december 31. napjával megszünteti.
2.) A Képviselő-testület megbízza Kamocsai Sándor polgármestert és Tóthné Ács Ildikó
megbízott körjegyzőt, hogy a Ttv. 6.§ (2) bekezdése szerinti elszámolással kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.
3.) A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző
4.) Pályázat kiírása aljegyzői státusz betöltésére
Előadók: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző elmondja, hogy a körjegyzőség bővülésével egy aljegyzői állás
kerülne meghirdetésre, akit a nagybajcsi kirendeltségen alkalmaznának, részmunkaidőben.
Feladata lenne többek között a kirendeltség vezetése, a körjegyző helyettesítése is. A képesítési
követelmények a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerülnek meghatározásra, de
mindenképpen jegyzői munkában jártas személyt lenne célszerű választani.
Az álláshelyet meg kell hirdetni az NKI honlapján, a közzététel ideje min. 10 nap kell, hogy
legyen. Mivel az aljegyző személyéről a képviselő-testületek együttes ülésen döntenek, várhatóan
rendkívüli testületi ülést kell majd összehívni az elbírálásra, december folyamán.

Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
111/2011.(XI.21.) határozata
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
172/2011.(XI.21.) határozata
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének
77/2011.(XI.21.) határozata
Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei
pályázatot hirdetnek a 2012. január 1-től induló Kisbajcs-Nagybajcs-Vének Községek
Körjegyzőségén részmunkaidős aljegyzői munkakör betöltésére, a vonatkozó jogszabályi
előírások szerint az előterjesztésben szereplő tartalommal.
A Képviselő-testületek felkérik a megbízott körjegyzőt, hogy a pályázatot az NKI honlapján tegye
közzé.
Közzététel ideje: 2011.12.05.-2011.12.15.
Határidő: 2011. december 05.
Felelős: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző
5.) Egyéb döntést igénylő ügyek
Előadók: Kamocsai Sándor polgármester
Kamocsai Sándor polgármester egyéb, döntést igénylő ügyről nem tud. Kéri, hogy a
polgármesterek, képviselők tegyék meg észrevételeiket.

Mivel más bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor, Kisbajcs község polgármestere a nyílt testületi
ülést bezárta.
K.m.f.

Kamocsai Sándor
Kisbajcs község polgármestere

Kiss Tamás
Vének község polgármestere

Huszár Imre
Nagybajcs község polgármestere

Kapitányné Babos Irén
Nagybajcs község jegyzője

Tóthné Ács Ildikó
Kisbajcs és Vének községek mb. körjegyzője

