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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2011. november 28-án (hétfőn) 19,00 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek
Önkormányzatai 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
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző
Igazoltan távol van: Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
Kiss Tamás polgármester
Bazsó Zsolt
Ladocsi József
Tolnai Károly képviselők
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző
Igazoltan távol van: Forrás József képviselő
Jelen vannak továbbá: Tolnay Béláné gazdálkodási előadó - jegyzőkönyv-vezető,
Vassné Dobesch Éva óvodavezető
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere, mint az együttes ülést levezető, köszönti a
megjelenteket és a meghívott vendéget. Megállapítja, hogy a két képviselő-testület határozatképes,
mert Kisbajcs község képviselő-testületének 5 tagja közül mindenki jelen van, Vének község
képviselő-testületének 5 tagja közül 4 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 az előző együttes ülés óta
eltelt időszakban az érintett polgármesterek és jegyzők, valamint a gazdálkodási előadó
részvételével tárgyalásokat folytattunk Nagybajcs községgel a Körjegyzőség bővítéséről annak
érdekében, hogy a közigazgatási reform után is Kisbajcs maradhasson a székhely, és az ügyintézés
a lehető legtöbb esetben továbbra is helyben történhessen. A tárgyalások eredményeképpen egy
héttel ezelőtt megszületett a megállapodás Kisbajcs-Nagybajcs-Vének Községek
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Körjegyzőségének 2012. január 1-jei elindításáról, sor került az alapító okirat elfogadására,
valamint az immár szükségtelenné vált adóügyi társulás megszüntetéséről.
A Képviselő-testületek a beszámolót határozathozatal nélkül elfogadták.

2.) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2011. évi 3/4 éves gazdálkodásáról
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere elmondja, hogy két közös intézményünk: a
Körjegyzőség, illetve a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda beszámolóját írásos előterjesztésként a
képviselők megkapták. Elsődlegesen a körjegyzőséget tárgyalnánk, ahol elmondható, hogy a
teljesülés 71-75 %-os.
Győri Csaba képviselő: A szolgáltatók felé a havi diktálást miért nem lehet megoldani az iskola
esetében?
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó: Legutóbb azt a tájékoztatást kaptuk a gázszolgáltatótól,
hogy a szerződésben nem került megjelölésre a havi diktálás, és csak a szerződés 1 éves
fordulóján lehet azt módosítani.
Áder László képviselő: Szeretnék tájékoztatást kapni arról, hogy a hőszigetelést követően
hogyan alakult az óvoda és a körjegyzőség gázfogyasztása, ha lehetséges.
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere: A következő testületi ülésre ezt pontosan
meg tudjuk mondani.
Ami az óvoda beszámolóját illeti, itt a teljesülés mintegy 64 %-os, ez abból adódik, hogy nem
került elköltésre a költségvetésbe betervezett felújítási összeg, továbbá elmaradt az udvar
rendbetétele is. A 2 millió forintnyi ÖNHIKI-s támogatást viszont az óvoda karbantartására
nyertük, ide kell eltölteni, szeretnénk megoldani belőle a vizesblokk karbantartását, illetve a
mosogató cseréjét.
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Vének Község Önkormányzata Képviselőtestülete, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
113 /2011.(XI.28.) határozata
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének
79 /2011.(XI.28.) határozata
Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a közös fenntartású
intézmények 2011. évi gazdálkodásának ¾ -ed évi teljesüléséről szóló beszámolót az
előterjesztés szerint elfogadják, és tudomásul veszik.
Határidő: azonnal
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester
3.) Közös fenntartású intézmények 2012. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere elmondja, hogy az előző évektől eltérően
most csak a Nefelejcs Napköziotthonos Óvodára vonatkozólag kell tárgyalni a 2012. évi
koncepciót, hiszen a Körjegyzőséget már tárgyaltuk a hármas testületi ülésen.
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Vassné Dobesch Éva óvodavezető elmondja, hogy a 2012. évben igazából az alapvető
fenntartáson kívül csak a kötelező kifizetések kerültek betervezésre. Ilyen többek között a
jubileumi jutalomra való jogosultság, mivel a jövő évben két közalkalmazott lesz jogosult 25 éves
jubileumi jutalomra.
Áder László képviselő: A gázfogyasztás alakulásának kimutatását ismételten kérem, mivel az
óvoda már a második telet kezdi a hőszigetelt nyílászárókkal, és szeretném tudni, hogy mekkora
megtakarítás jelentkezik. A 2011. évben már betervezésre került egyszer a termosztát cseréje, ezt
jó lenne végre elvégeztetni.
Bazsó Zsolt képviselő: Fel tudok ajánlani egy programozható termosztátot, ha a jelenlegi
kazánhoz kompatibilis, akkor ingyen átadnám.
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere: Köszönettel elfogadjuk.
Áder László képviselő: A telefon-szolgáltatásra miért kell árajánlatot kérni?
Tolnay Béláné gazdálkodási előadó: Az internet szolgáltatás díja nagyon magas, arra
vonatkozólag kellene jobb megoldást találni.
Áder László képviselő: Hány férőhelyes az óvoda?
Vassné Dobesch Éva óvodavezető: Az óvoda 3 csoportos, és a felvehető gyermeklétszám 48 fő,
de ilyen létszámnál már a jelenlegi tornaszoba is csoportszoba lenne.
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Vének Község Önkormányzata Képviselőtestülete egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
114 /2011.(XI.28.) határozata
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének
80 /2011.(XI.28.) határozata
Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a közös fenntartású
Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2012. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerint
elfogadja és tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester
4.) Egyéb döntést igénylő ügyek
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere: Az iskolánál várhatóan közbeszereztetni
kell az étkeztetést, ezért bátorkodtam az óvodára vonatkozólag is árajánlatot kérni. Három,
helyben már ismert vállalkozótól kértünk árajánlatot. A jelenlegi szállítóval néha vannak
problémák, de ha jeleztük a kifogásainkat, mindig lett eredménye.
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti az árajánlatokat.
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Vassné Dobesch Éva óvodavezető: A jelenlegi beszállítóval már több, mint 10 éves a
kapcsolatunk, jónak mondható. A VE-TA Kft. nem ismerjük, arról nem tudunk nyilatkozni. Mi
szeretnénk a Rábakész-nél maradni, mert mindig támogatják a különböző rendezvényeinket.
Kiss Tamás Vének község polgármestere: Éves szinten az eltérés még a két olcsóbb szállító
között is több mint 200 ezer forint. Ezt azért meg kell gondolni.
Győri Csaba képviselő: A mi cégünkön belül is étkeznek a Rábakész-nél, meg vannak elégedve a
dolgozók.
Tolnai Ferencné képviselő: Régebben szállították az ebédet a Mayer-iskolából is. Nem igazán
voltunk megelégedve.
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere: Miért nem lehet kipróbálni az újat?
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: A jogszabályi előírások szerint évente kétszer lehet
módosítani a térítési díjakat. Amennyiben módosítjuk január 1-től most az árváltoztatás miatt, és
ezt követően szállítót váltunk, akkor 2012-ben az új szállítónál kell maradni, vagy azonos
összegben kell szerződést kötni. Figyelembe kell venni azt is, hogy van egy felmondási idő.
Tolnai Ferencné képviselő: Szerintem meg kell adni a lehetőséget a régi beszállítónak, hogy ha
változtat a minőségen, akkor továbbra is tőlük vásároljuk az élelmezést.
Vassné Dobesch Éva óvodavezető: Jó lenne, ha lehetőséget adna a tárgynapi visszamondásra is.
Áder László képviselő: Azt is meg lehetne velük beszélni, hogy az árat csak úgy tudjuk
elfogadni, hogy 740 forintos legyen az ár.
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere: javaslom, hogy próbáljuk meg, maradjon a
Rábakész, és lehetőség legyen visszamondani az ételt aznap reggel 8 óráig, illetve egy kicsit legyen
olcsóbb. Reméljük, hogy kifogások is célba érnek, nem lesz szükség váltásra.
Jelen napirendi pontnál a Képviselő-testületek döntést nem hoztak.
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor, 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

Tóthné Ács Ildikó
Kisbajcs és Vének községek mb. körjegyzője
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