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Készült: 2010. április 21-én (szerdán) 16.30 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 
Bárány Dezsőné, Császárné Kovács Erzsébet, Hatoss Gábor, Tolnai Ferenc, Id. Nagy Ignác, Hargitai 
Istvánné képviselők  
Igazoltan távol: Győri Csaba képviselő 
 
Vének képviselő-testülete részéről: 
Jakusné Ságer Anna polgármester      
Horváth Árpád, Kollár Miklós, Tolnay Károly képviselők 
Igazoltan távol: Forrás József, Zomboriné Madarász Zsuzsanna képviselők 
 
Jelen vannak továbbá:   Burányi Bernadett körjegyző 

   Vassné Dobesch Éva óvodavezető 
 Weisz Orsolya gyermekvédelmi családgondozó 
    

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 7 jelen van, Vének község 6 képviselője közül 5 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 3 határozat végrehajtási ideje 
járt le, nevezetesen: 
A képviselő-testületek az előző kettes együttes ülésükön elfogadták a közös fenntartású intézmények 
2010. évi költségvetését, az Óvoda Közalkalmazotti Szabályzatának, valamint a Körjegyzőség 
Közszolgálati Szabályzatának módosítását 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
30/2010.(IV.21.) határozata 



Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2010.(IV.21.) határozata 

A képviselő-testületek az együttes ülésen hozott határozataik végrehajtásáról szóló   
(Kisbajcs 5,6,7/2010.,  
Vének 2,3,4/2010.)  

szóbeli tájékoztatást tudomásul veszik és elfogadják. 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere 
 
 

2) Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgáltató 2009. évi tevékenységéről  
    Előadó: Weisz Orsolya családgondozó 
 
Weisz Orsolya családgondozó elmondja, hogy 2010. februártól dolgozik az Ikrényi Mikrotérségi 
Társulásnál, mint családgondozó, így a tavalyi évről nem igazán tud beszámolni.,  a beszámolót a 
kollégái munkája alapján tudta elkészíteni. 
 
Jakusné Ságer Anna polgármester annyival szeretné kiegészíteni a beszámolót, hogy Vének 
községben a tavalyi évben volt még ruhagyűjtés és nagycsaládosok gyermekeinek megajándékozása. 
Reméli, hogy az új családgondozóval szintén jó kapcsolat fog kialakulni. 
Kéri, hogy a képviselők fogadják el a beszámolót. 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
31/2010.(IV.21.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2010.(IV.21.) határozata 

Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei  a gyermekjóléti szolgáltató 
2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel elfogadja és tudomásul veszi. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

3) Beszámol a közös fenntartású intézmények 2009. évi gazdálkodásáról 
(zárszámadás)   

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester kérdezi, hogy az óvoda vezetőjének van-e kiegészítése. 
 

Vassné Dobesch Éva óvodavezető elmondja, hogy egy gyermek nem járt rendszeresen óvodába, és 
nem több gyermekről van szó. A szülőket felszólították ez ügyben. Sok a kedvezményben részesülő 
gyermek, ebből adódik a lemaradás. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az óvodánál jelentkező 847.000,- Ft-os előirányzat 
maradvány abból adódik, hogy sok olyan dolog volt, ami betervezésre került, azonban elmaradt. 
Szeretné, ha a maradványt a 2010. évi fejlesztéshez használnák fel. 
 



Vassné Dobesch Éva óvodavezető támogatja a javaslatot. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy minden intézménynél, így a Körjegyzőségnél is 
elsődleges feladat volt a spórolás. Ehhez minden lehetőséget megragadtak, fűtésrendszert 
hagyományos fűtésre cserélték. 
 
Császárné Kovács Erzsébet képviselő kérdezi, hogy mi az a RÁT. 
 
Burányi Bernadett körjegyző a rendelkezésre állási támogatás rövidítése. Akik kikerülnek a 
Munkaügyi Központtól, azok kaphatnak az önkormányzattól támogatást, ha a jogszabályi 
feltételeknek megfelelnek. Ha az önkormányzat tud nekik felajánlani munkát, akkor kötelesek 
elfogadni, ellenkező esetben meg kell szüntetni a jogosultságukat. 
 
Hargitai Istvánné képviselő kérdezik hogy mi a különbség a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény között? 
 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy a rendkívüli támogatás pénzbeli és a polgármester 
állapítja meg, a kedvezmény elsősorban nem pénzbeli támogatás és a jegyző állapítja meg. 
 
Kamocsai Sándor polgármester kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
32/2010.(IV.21.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2010.(IV.21.) határozata 

Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a közös fenntartású 
intézmények 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja, és tudomásul veszi. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 
4.) Beszámoló a Körjegyzőség 2009. évi tevékenységéről 
     Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a képviselők az írásos előterjesztést kézhez kapták, 
amely részletes, ebből mindenki tájékozódhat, hogy valójában mivel foglalkozik a hivatal. 
 
Jakusné Ságer Anna polgármester köszönetét fejezi ki a körjegyzőség dolgozóinak külön az adók 
miatt, mivel minden adónemnél szinte magasabb a teljesülés. Reméli, hogy a későbbiekben is ilyen jól 
tudnak együttműködni. 
 
Kamocsai Sándor polgármester kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
Ezt követően  Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei, 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 



 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2010.(IV.21.) határozata 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2010.(IV.21.) határozata 
Kisbajcs  és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a 2009. évi körjegyzőségi 

munkáról szóló beszámolót elfogadják és tudomásul veszik. 
A köztisztviselők munkája során követendő célok (teljesítménycélok) az alábbiak szerint kerülnek 

meghatározásra: 
- a helyi közszolgáltatások színvonalának emelése, 

- Az önkormányzatok pénzeszközeivel történő, jogszabályon alapuló hatékony gazdálkodás 
- Aktív közreműködés a hazai és eu-s pályázatok felkutatásában, elkészítésében, projektek 

realizálásban 
- A helyi önkormányzati rendeletek végrehajtása és ellenőrzése, a tartozások behajtása. 

- Önkormányzati rendezvények szervezésében való részvétel. 
Határidő: folyamatos 

Felelős: Burányi Bernadett körjegyző 
 

5.) Kisbajcs- Vének Körjegyzősége Alapító Okiratának módosítása 
     Előadó: Burányi Bernadett körjegyző 

 
Burányi Bernadett körjegyző elmondja, hogy az alapító okirat módosítása azért szükséges, mert 
nem azokkal a szakfeladatokkal kell dolgozni, amelyek a jelenlegi alapító okiratban szerepelnek. A 
módosítás január 1. napjától hatályos.  
 Kéri, hogy a képviselők hozzák meg döntésüket. 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2010.(IV.21.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2010.(IV.21.) határozata 

Kisbajcs  és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a Kisbajcs és Vének Községek 
Körjegyzősége Alapító Okiratának módosítását az előterjesztés szerint elfogadják. 

A képviselő-testületek felkérik a körjegyzőt az egységes szerkezetű alapító okirat elkészítésére. 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Burányi Bernadett körjegyző 
 
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 


