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Készült: 2010. augusztus 25-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek 
Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. 
 
Helye:  Vének, Faluház 
 
Jelen vannak: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:  

Kamocsai Sándor polgármester 

Császárné Kovács Erzsébet, Hargitai Istvánné, Bárány Dezsőné, Nagy Ignác, Tolnai Ferenc, 

Hatoss Gábor (3. napirendtől) 

Igazoltan távol van:Győri Csaba képviselő 
 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 

Jakusné Ságer Anna polgármester 

Tolnay Károly, Kollár, Miklós, Forrás József képviselők 

Igazoltan távol vannak: Horváth Árpád, Zomboriné Madarász Zsuzsanna képviselők 

 

Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző, 

    Vassné Dobesch Éva óvodavezető, 

     Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyv-vezető 

 

 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere, mint az együttes ülést levezető, köszönti a 
megjelenteket, valamint a meghívott vendégeket.  
Majd megállapítja, hogy a két képviselő-testület határozatképes, mert Kisbajcs község 8 képviselője 
közül 6 jelen van, Vének község 6 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 lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere elmondja, hogy 4 határozat végrehajtási ideje 
járt le, nevezetesen: 
A képviselő-testületek az előző kettes együttes ülésükön elfogadták a Gyermekjóléti Szolgáltató 2009. 
évi beszámolóját, a közös fenntartású intézmények 2009. évi zárszámadását, a körjegyzőség 2009. évi 
tevékenységéről szóló részletes tájékoztatót, és a körjegyzőség alapító okiratának módosítását. Kéri a 
képviselőket, a beszámolót fogadják el. 
 
Forrás József véneki képviselő szeretné kérni, hogy a gyermekjóléti szolgálat vezetője Véneken 

mondja el a községekre vonatkozó problémákat, esetleges feladatokat.  



 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
65/2010.(VIII.25.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2010.(VIII.25.) határozata 

A képviselő-testületek az együttes ülésen hozott határozataik végrehajtásáról szóló   
/Kisbajcs 31-34/2010. (IV.21.),  
Vének 18-21/2010. (IV.21.) / 

szóbeli tájékoztatást tudomásul veszik és elfogadják. 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere 
Jakusné Ságer Anna Vének község polgármestere 

 
2) Beszámoló a közös fenntartású intézmények gazdálkodásának I. félévi eredményéről 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor kisbajcsi polgármester elmondja, hogy mindenki megkapta az anyagot, 

kérdezi hogy van e hozzászólás. 

  

Vassné Dobesch Éva óvodavezető annyival egészítette ki hogy szeretné, ha a II. félévben a 

homokozó javítása megtörténne . 

 

Kamocsai Sándor kisbajcsi polgármester megígéri, hogy a ebben az évben még ez meg 

valósul. A felújításról külön szeretne beszélni. A körjegyzőség  féléves beszámolóját nem kívánják 

kiegészíteni. Felkéri a testületeket, hogy fogadják el a közös fenntartású intézmények féléves 

tájékoztatóját. 

Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
66/2010.(VIII.25.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2010.(VIII.25.) határozata 

Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a közös fenntartású 
intézmények 2010. évi gazdálkodásának I. félévi teljesüléséről szóló beszámolót az előterjesztés 

szerint elfogadja, és tudomásul veszi. 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

A 3. napirendi pont tárgyalása előtt Kisbajcs képviselő-testülete kiegészült Hatoss Gábor 

képviselővel, így a képviselőtestület 7 fővel ülésezik tovább. 

 

 



3.) Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Nevelési Programjának elfogadása 

Előadó: Vassné Dobesch Éva óvodavezető 

 

Vassné Dobesch Éva óvodavezető ismerteti a szakértői véleményt. A szakértő javasolja a 

testületeknek, hogy az előterjesztett nevelési programot fogadják el. 

 

Kamocsai Sándor kisbajcsi polgármester a programban szerepel a külső világ tevékeny 

megismerése, ennek alapján szeretné, ha a gyerekek többet lennének a szabadban.  

 

Vassné Dobesch Éva óvodavezető erre a kérdésre számított, megpróbálja ezt teljesíteni mikro 

csoportokban. Kb. 8-10 gyerekkel megy ki egy óvónő, így tehát jobban oda tud figyelni a 

gyerekekre, jobban tud válaszolni a feltett kérdésekre. Elmondja továbbá, hogy a program 

kimutatta azt is, hogy kevés az óvodapedagógusok száma. 

 

 Jakusné Ságer Anna véneki polgármester szeretne gratulálni a nevelési programhoz, mert 

ebből ki lehet olvasni, hogy ez egy vidéki óvoda. 

 

 Hargitai Istvánné kisbajcsi képviselő kérdezi, hogy a gyerekek közül, akit elküldött 

vizsgálatra, és megállapítják, hogy fejlesztésre szorul, tudnak-e külön foglalkozni velük. 

 

Vassné Dobesch Éva óvodavezető sajnos nincs hozzá embere.  

 

Hargitai Istvánné kisbajcsi képviselő a fejlesztési foglalkozást az iskolában az enyhén sérült 

gyerekek esetében meg tudjuk oldani. Azonban esetleges szakos ellátást nem tudjuk biztosítani.  

Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
67/2010.(VIII.25.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
41/2010.(VIII.25.) határozata 

Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a közös fenntartású 
Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Nevelési Programját az előterjesztés szerint elfogadja és 

tudomásul veszi. 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

4.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

A) Választási bizottság tagjainak megválasztása mindkét településen 

Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 



Burányi Bernadett körjegyző  ismerteti a választási bizottság tagjaira vonatkozó feltételeket és 

szabályokat. Hosszú évek óta már viszonylag stabil stábbal működtek a választási bizottságok,  a 

tagok megválasztására a HVI vezetője tesz javaslatot. Ismerteti javaslatát. 

 

Jakusné Ságer Anna véneki polgármester szerinte, így ahogy van, fogadják el a véneki 

választási bizottság tagjait. 

 

 Császárné Kovács Erzsébet kisbajcsi képviselő a kisbajcsi tagok estén Kamocsai Antalné 

tagsága esetlegesen nem okoz-e problémát a rokoni kapcsolat, amennyiben nem akkor nincs a 

tagok ellen kifogásom. 

 

 Burányi Bernadett körjegyző utána fog nézni. Azonban javasolja, hogy Kamocsai Antalné 

továbbra is maradjon póttag, mert népszavazások, illetőleg országgyűlési képviselőválasztás 

alkalmával közre tud működni.  

 

Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
68/2010.(VIII.25.) határozata 

 
Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kisbajcs Község Helyi Választási 
Bizottságába tagként Fodor Margit, Bóna Flóriánné, Dániel Zoltánné, Dr. Takács Ervinné, 

Hujberné Major Klára kisbajcsi lakosokat, póttagként Vassné Tóth Dóra, Markoticsné Bősze 
Éva és Kamocsai Antalné kisbajcsi lakosokat választja meg. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Burányi Bernadett körjegyző 

 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
42/2010.(VIII.25.) határozata 

 
Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vének Község Helyi Választási 

Bizottságába tagként Szakál Róbert, Écsi Pál, Oross Klára, Siska István Tamás, Stajrits Mónika 
véneki lakosokat, póttagként Galambos Lajos, Stajrits Krisztina Mária, Kollár Miklósné, 
Szombathelyi Ferencné, Molnárné Horváth Adrienne véneki lakosokat választja meg. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Burányi Bernadett körjegyző 

 

4.)Egyéb döntést igénylő ügyek 

B) Körjegyzőség ügyében hozott határozat módosítása 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester  



Kamocsai Sándor kisbajcsi polgármester ismerteti a kérést. 2009. évi az ÖNHIKI-is 

támogatást ellenőrzik Nagybajcson. A szomszédos községek hozzájárulása hiányzik a 

pályázathoz. Erről kell dönteni. 

 

 Jakusné Ságer Anna véneki polgármester a saját testületemet nem fogom bajba sodorni. 

2009. évre visszamenőleg nem tudjuk ezt megoldani. Vének község sohasem, utasította el a 

csatlakozást, csak azt kérte, hogy ne ők legyenek az irányítók. Nem vagyok hajlandó a 2010. évi 

határozatot módosítani. 

 

 Burányi Bernadett körjegyző a felvázolt lehetőség húzná ki a bajból Nagybajcs községet. De 

elő fordulhat az is, hogy nem fogja elfogadni a közigazgatási hivatal vezetője. 

 

 Tolnay Károly véneki képviselő kérdezi, mit fognak rólunk gondolni. 

 

 Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a képviselő- testület bármikor módosíthatja a 

meghozott határozatát. Szem előtt kellene tartani a képviselő-testületeknek a közös 

intézményeket, illetve annak a lehetőségét, hogy a korábbi hármas körjegyzőség egyszer majd 

visszaállhat. Ehhez azonban jó együttműködés szükséges a falvak között. .  

 

 Jakusné Ságer Anna véneki polgármester rendben van, de ha megszavazza a testület a 

határozatmódosítást, akkor a négyes testületi ülésen az egyéb döntések között köszönje meg 

Nagybajcs polgármestere ezt a gesztust.  

 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta: 

 
69/2010.(VIII. 25.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 41/2010.(IV.28.) határozatát módosítja, mivel 
az előterjesztésben adminisztrációs hiba történt, a 2009-es és a 2010-es évszám nem szerepelt az elutasításban 

ezt a testület pótolja, az alábbiak szerint: 
 Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagybajcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének azon szándékát, melyben a kisbajcsi székhelyű Körjegyzőséghez kívánt  
illetve kíván csatlakozni 2009. és 2010. évre vonatkozólag elutasítja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntés érintett önkormányzattal való közlésére.  
Határidő: Azonnal 

 Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Ezt követően Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta: 

 
43/2010.(VIII. 25.) határozat 

Vének  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 25/2010.(IV.28.) határozatát módosítja, mivel 
az előterjesztésben adminisztrációs hiba történt, a 2009-es és a 2010-es évszám nem szerepelt az elutasításban 

ezt a testület pótolja, az alábbiak szerint: 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete - Nagybajcs Község Önkormányzata 



kérelme alapján - kijelenti, hogy 2009.évben sem kívánt és 2010. évben sem kíván Nagybajcs 
Község Önkormányzatával körjegyzőséget létrehozni, mivel az államigazgatási és 

önkormányzati feladatok ellátását 2000. év óta a kisbajcsi székhelyű körjegyzőségen keresztül 
oldja meg. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntés érintett önkormányzattal való közlésére.  
Határidő: Azonnal 

 Felelős: Jakusné Ságer Anna polgármester 
 

Napirendek után:  

 

Kamocsai Sándor kisbajcsi polgármester ismerteti a Nefelejcs Napköziotthonos óvodánál 

folyó felújítással kapcsolatos feladatokat. Egy pályázó, a benyújtott pályázat sikeres volt a 

szerződés megkötésre került. Jelenleg folyik a kazán cseréje, illetve a nyílászárók cseréje, 

megkezdték a homlokzat szigetelését, a lábazathoz is meghozták a szigetelési anyagot, mely 

teljesen víztaszító.  

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

  
 K.m.f. 

   
                Kamocsai Sándor         Jakusné Ságer Anna 
                    Kisbajcs község polgármestere           Vének község polgármestere 
        
 
 

                   Burányi Bernadett 
                                           Kisbajcs és Vének községek körjegyzője 


