
KISBAJCS, NAGYBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

készült  

Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 

2013. április 29-én (hétfőn) 17,00 órai kezdettel tartott  

együttes ülésén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HATÁROZATOK:   Kisbajcs      39- 43/2013. (IV.29.) 
         Nagybajcs   58-62/2013. (IV.29.) 

      Vének     43-47/2013. (IV.29.) 
 



 2 

JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 

 

Készült: 2013. április 29-én (hétfőn) 17,00 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 

Tolnai Ferencné, Áder László képviselők, 

Igazoltan távol van: Győri Csaba, Christmann-né Horváth Klára képviselők, Császárné Kovács 

Erzsébet külső alpolgármester 

 

NAGYBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL: 

Huszár Imre polgármester  

Csordás S. Tibor, Jászné Petrovicz Márta, Oross Imre képviselők,  

Kapitányné Babos Irén aljegyző 

 

VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL: 

Kiss Tamás polgármester      

Bazsó Zsolt, Forrás József, Ladocsi József, Nagy Lóránt képviselők 

 

Jelen van továbbá:  Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 

Tolnay Béláné gazdálkodási előadó- jegyzőkönyvvezető 

Weisz Orsolya Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat vezetője 

 

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. 

Megállapítja, hogy a három képviselő-testület határozatképes, mert Kisbajcs képviselő-

testületének öt tagja közül 3 fő jelen van, 2 fő igazoltan távol, Nagybajcs képviselő-testületének öt 

tagja közül 4 fő jelen van, Vének képviselő-testületének öt tagja közül 5 fő jelen van. Előterjeszti 

a napirendi javaslatot a meghívóban foglaltak szerint, egyúttal kéri, hogy a Gyermekjóléti és 

Családsegítő Szolgálat 2014. évi koncepciója kerüljön első pontban tárgyalásra, a jelen lévő 

családgondozó egyéb elfoglaltságára tekintettel. Kéri a képviselő-testületeket, hogy a napirendet 

fogadják el.  

 

Ezt követően a képviselő-testületek a módosított napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag 

elfogadták, és az alábbi napirendet tárgyalták: 
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1.) Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2014. évi 
koncepciója 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy mindenki megkapta a napirendhez kapcsolódó 

szöveges előterjesztést. Megkérdezi a szolgálat vezetőjét, hogy szeretné-e kiegészíteni az 

koncepciót? 

 

Weisz Orsolya családgondozó: Mint látszik, ebben a koncepcióban már szerepel a szabadidős 

programokra meghatározott összeg, a 2013. évi költségvetésből viszont ez a tétel kimaradt. Az 

ellátott gyerekek közül már többen érdeklődtek a programok után. 

 

Huszár Imre polgármester: Szeretném megragadni az alkalmat, és megkérni a családgondozót 

arra, hogy személyesen is vegyen részt a rendezvényeinken, a falunapokon, halászléfőző 

versenyen, hogy minél jobban megismerhessék a falubeliek, illetve ő is jobban megismerkedjen a 

faluban élő gyerekekkel, lakókkal.  

 

Kamocsai Sándor polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek 

elé: 

Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Képviselő-testületei a Kisbajcsi Mikrotérség 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2014. évi koncepcióját megismerték, az előterjesztés 

szerint elfogadják, és tudomásul veszik. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 3 fő 
Nagybajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2013.(IV.29.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
58/2013.(IV.29.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
43/2013.(IV.29.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Képviselő-testületei a Kisbajcsi Mikrotérség 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2014. évi koncepcióját megismerték, az előterjesztés 

szerint elfogadják, és tudomásul veszik. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
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2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a legutóbbi együttes ülés óta több határozat 
végrehajtási határideje járt le:  megállapodást kötöttek az önkormányzatok a Kisbajcsi Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozására, a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát 
és a Körjegyzőség megszüntető okiratát elfogadták a testületek. Elfogadásra került a Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése, továbbá a Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat 2013. évi költségvetése is, melyek beépültek a székhely önkormányzat költségvetési 
rendeletébe. A február 25-i együttes ülésen módosult a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal 
társulási megállapodása és a Körjegyzőség megszüntető okirata.  
Kéri, hogy a képviselő-testületek a szóbeli beszámolót fogadják el. 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 3 fő 
Nagybajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2013.(IV.29.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
59/2013.(IV.29.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
44/2013.(IV.29.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Képviselő-testületei az együttes ülésen hozott határozataik 
/ Kisbajcs 6,7,8,9,10/(I.31.), 23,24/2013.(II.25.) 

Nagybajcs 15,16,17,18,19/(I.31.), 44,45/2013.(II.25.) 
Vének 9,10,11,12,13/(I.31.), 31,32/2013.(II.25.)/ 

végrehajtásáról szóló szóbeli tájékoztatót elfogadják, és tudomásul veszik. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 

 

3.) Beszámoló Kisbajcs-Nagybajcs-Vének Községek Körjegyzősége 2012. évi 
gazdálkodásáról (zárszámadás) 

 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Mindenki megkapta az írásos anyagot, mely a szöveges 
beszámolón kívül a számszaki adatokat is tartalmazza. Mint látszik, az elmúlt évben az 
előirányzatot módosítani kellett, a bérkompenzációval és az igazgatási eljárási díj bevételekkel. 
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Elmondhatjuk, hogy a körjegyzőség jól gazdálkodott, kiadásai a módosított előirányzat keretén 
belül maradtak. 
 
Huszár Imre polgármester: Az építésügyet milyen módon számoltátok? 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy előterjesztés erről a kérdésről is készült, 
melyről a testületeknek külön kell döntést hozniuk. 
 
Huszár Imre polgármester: Mi lesz az építésszel, aki itt maradt státuszban? 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző elmondja, hogy a közös önkormányzati hivatal létszámai és 
státuszai úgy kerültek elfogadásra, hogy 7 betöltött aktív státusz van, emellett azonban a 
felmentési védelem alatt álló építész kolléganő is a hivatal állományába tartozik még, ez az 
álláshely nem tölthető be. 
Ami az építéshatósági társulást illeti, a társulási megállapodást mindenképpen felül kell vizsgálni 
június 30-ig, mivel itt minden feladat a járásszékhely jegyzőhöz került, indokolt a társulási 
megállapodás hatályon kívül helyezése, és a társulás megszüntetése. Külön megállapodásban kell 
rendelkezni a társulás vagyonáról, továbbá az itt maradt 1 fős státuszról is rendelkezni kell. 
Előfordulhat, hogy a személyi kérdésnek majd csak jövő évben lesz költségvonzata, mivel ha nem 
tud elhelyezkedni a dolgozó, akkor a felmentési védelem lejártát követő napon felmentéssel kell 
megszüntetni az állását, ha azonban ezt megelőzően el tud helyezkedni, akkor is fizetési 
kötelezettsége keletkezik az önkormányzatoknak, hiszen a 2 évre jutó szabadságot ki kell fizetni. 
Amennyiben sikerül megállapodniuk a társulást fenntartó településeknek, akkor tudunk 
véglegesen elszámolni a vagyonnal. A társult települések már megkapták az erre vonatkozó 
előterjesztést, tehát ismerik a vagyon nagyságát. 
 
Huszár Imre polgármester: Szerintem pontos dátumot kell meghatározni a 
vagyonelszámolásra. 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző: Mivel a jelenlegi megállapodást felül kell vizsgálni 2013. 
június 30-ig, ezzel a nappal sor kerülhetne a vagyonelszámolásra is. 
 
Huszár Imre polgármester: Egyetértek, a függőben lévő személy költségei pedig akkor kerülnek 
elszámolásra, ha a dolgai rendeződnek. 
 
Kamocsai Sándor polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek 

elé: 

Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Képviselő-testületei a Kisbajcs-Nagybajcs-Vének 

Községek Körjegyzősége 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint 

megismerték, azt tudomásul veszik, és jóváhagyják. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 3 fő 
Nagybajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
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Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
 

 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

41/2013.(IV.29.) határozata 
Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

60/2013.(IV.29.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

45/2013.(IV.29.) határozata 
Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Képviselő-testületei a Kisbajcs-Nagybajcs-Vének 

Községek Körjegyzősége 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint 

megismerték, azt tudomásul veszik, és jóváhagyják. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

 

4.) Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi koncepciója 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester: elmondja, hogy mindegyik testületi tag megkapta az írásos, 
anyagot. Kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket a koncepcióval kapcsolatban, illetve 
egészítsék ki azt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

Kamocsai Sándor polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek 

elé: 

Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Képviselő-testületei a Kisbajcsi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2014. évi koncepcióját megismerték, az előterjesztés szerint megismerték, azt tudomásul 
veszik, és jóváhagyják. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 3 fő 
Nagybajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
42/2013.(IV.29.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
61/2013.(IV.29.) határozata 
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Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
46/2013.(IV.29.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Képviselő-testületei a Kisbajcsi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2014. évi koncepcióját az előterjesztés szerint megismerték, azt tudomásul veszik, és 

jóváhagyják. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 
5.) Kisbajcs Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjének jóváhagyása 

 Előadó: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző: Az írásos előterjesztés alapján kérném, hogy tegyék meg 
észrevételeiket. Elsősorban az eddigiektől eltérő munkaidő bevezetését javasolnám megvitatni, 
mivel Kisbajcson igény lenne heti egy napon a négy óra utáni ügyfélfogadásra. 
 
Huszár Imre polgármester: Nagybajcson viszont általános, hogy pénteken jönnek be a 
legtöbben a hivatalba ügyet intézni, mivel ez a hét utolsó napja, ezért nekünk nem megfelelő a 
péntek délig tartó munkaidő. 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző: Kisbajcson felmerült az igény, hogy szeretnének olyan 
emberek is ügyet intézni, akik 4 óráig dolgoznak. A hivatali munka hatékonyságának növelése 
érdekében az eddigiekhez hasonlóan továbbra is indokoltnak tarjuk heti egy ügyfélfogadás nélküli 
nap kijelölését a közös hivatal székhelyén és a kirendeltségen is. 
 
Kapitányné Babos Irén aljegyző: Javaslom, hogy ezt a napot cseréljük meg a két település 
esetén. Kedd maradjon Nagybajcson, szerda pedig Kisbajcson ügyfélfogadás mentes nap. 
Kisbajcson a jegyző ügyfélfogadása kedden lenne 14,00-15,00 óra között. 
 
Ladocsi József képviselő: Az előterjesztés szerint Véneken maradna a heti 1 órás ügyfélfogadás? 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző elmondja, hogy a visszajelzések alapján ez elegendő idő a 
jegyzői fogadóórára. 
 
Kamocsai Sándor polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek 

elé: 

Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Képviselő-testületei a Kisbajcsi Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (ügyrendjét) az előterjesztés szerint megismerték, azt 
tudomásul veszik, és az alábbi kiegészítéssel jóváhagyják: 
Ügyfélfogadás nélküli nap Kisbajcson: szerda. 
A jegyző ügyfélfogadása Kisbajcson: kedd 14,00-15,00 óra. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 3 fő 
Nagybajcs Község Önkormányzata részéről: 4 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
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Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
43/2013.(IV.29.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
62/2013.(IV.29.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
47/2013.(IV.29.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Képviselő-testületei a Kisbajcsi Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (ügyrendjét) az előterjesztés szerint megismerték, azt 

tudomásul veszik, és az alábbi kiegészítéssel jóváhagyják: 
Ügyfélfogadás nélküli nap Kisbajcson: szerda. 

A jegyző ügyfélfogadása Kisbajcson: kedd 14,00-15,00 óra. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 
6.) Egyéb, döntést igénylő ügyek 

 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Oross Imre képviselő: A közös önkormányzati tulajdonban álló rendőrlakásról lehetne 
tájékoztatást kapni egy-két szóban? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Beszéltem a körzeti megbízott felettesével. Jelenleg a 
megbízottnak szándékában áll innen elköltözni, mivel a lakás magas rezsijét nem tudja kifizetni.  
Az épületet mindenképpen felújításra szorul, mivel azonban négy önkormányzat tulajdona, a 
felújítás előreláthatólag nehezen fog menni. 
 
 
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       Huszár Imre     Kiss Tamás 

Kisbajcs község polgármestere      Nagybajcs község polgármestere Vének község polgármestere 

 
 
 

Kapitányné Babos Irén      Tóthné Ács Ildikó 
Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal        Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal 
 aljegyzője helyettes jegyzője 


