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Készült: 2012. február 8-án (szerdán) 17,30 órai kezdettel tartott Kisbajcs, Nagybajcs és Vének 

Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek nyílt együttes ülésén. 

 

Helye: Kisbajcs, Községháza 

 

Jelen vannak:  

 

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:  

Kamocsai Sándor polgármester 

Áder László, Christmann-né Horváth Klára, Tolnai Ferencné képviselők, 

Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 

Igazoltan távol van: Győri Csaba képviselő, 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 aljegyző 

 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 

Kiss Tamás polgármester      

Ladocsi József, Tolnai Károly képviselők 

Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 

 

Igazoltan távol van: Forrás József, Bazsó Zsolt képviselők 

 

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 képviselő-

testületének öt tagja közül 4 fő jelen van, Nagybajcs képviselő-testülete öt tagja közül 5 fő jelen 

van, Vének képviselő-testületének öt tagja közül 3 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 napirendet tárgyalták: 

 

 

 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
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Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a legutóbbi együttes ülés óta több határozat 
végrehajtási határideje járt le: elfogadták a testületek a körjegyzőség Társulási Megállapodását, 
Alapító Okiratát, 2012. évi koncepcióját, 2011. december 31. napjával megszüntetésre került az 
Adóügyi Igazgatási Társulás, valamint  zárt ülésen döntés született az aljegyző személyéről.. 
Kéri, hogy a testületek a beszámolót fogadják el. 

 

Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag elfogadták a beszámolót, és az alábbi határozatot hozták: 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2012.(II.08.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2012.(II.08.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2012.(II.08.) határozata 

A képviselő-testületek az együttes ülésen hozott határozataik végrehajtásáról szóló 
(Kisbajcs 108,109,110,111,112,141/2011., 
Nagybajcs 169,170,171,172,173,200/2011., 

Vének 74,75,76,77,78,99/2011.) 
szóbeli tájékoztatást tudomásul veszik és elfogadják. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere 

 

 

2.)  Körjegyzőség 2012. évi költségvetése 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester: Az írásos anyagot megkapták a képviselők, a körjegyzőség 
2012. január 1. napjával Nagybajcs községgel bővült, már a koncepció is így került elfogadásra. 
A költségvetésben az eddigi körjegyzőséghez viszonyítva megjelenik még 1 fő aljegyző és 2 fő 
alkalmazott bére, akik a nagybajcsi kirendeltségen kerülnek foglalkoztatásra.  
Az önkormányzatok az új Társulási Megállapodásban foglaltak szerint osztják meg egymás között 
a költségeket, a számszaki adatok ezek alapján kerültek kiszámolásra. 
 
Kapitányné Babos Irén aljegyző: A számszaki előterjesztés 2. táblázatában a költségek 
felosztásánál a jegyzők oszlopban az aljegyző bérét 11 hónappal kell számolni. Ez pedig egy 
hónapra 254 ezer forint, ezt még Nagybajcs község fizette meg. A megállapodás szerint pedig az 
aljegyző bére lakosságszám arányosan kerül elosztásra. 
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere: nekem első meglátásra is az volt a 
véleményem, hogy ezt még Nagybajcs községben dolgozta le a jegyző, és azt gondolom, hogy az 
teljes egészében Nagybajcs Községet kell, hogy terhelje.  
 
Kapitányné Babos Irén aljegyző: A koncepció logikáját követtem, illetve azt, hogy egyenlő 

arányban legyen elosztva a 2012. évre jutó állami normatíva. 

Tolnay Béláné gazdálkodási előadó: a polgármesteri megbeszélésen hangzott el, hogy 2012. 

évben csak a 11 havi bér jelenjen meg Nagybajcs Község esetében. A többi költséget a Társulási 

Megállapodás alapján osztottam fel. 
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Kapitányné Babos Irén aljegyző: megjelenhet a 12 havi bér, és azt meg is fizeti Nagybajcs 

község önkormányzata, azonban ha nem kerül elosztásra az állami támogatás 12 hónapra, akkor a 

volt körjegyző bérét ki kell venni az összes költségből, és úgy kell kiszámolni a községi 

hozzájárulásokat. 

Csordás S. Tibor nagybajcsi képviselő: Itt el kell dönteni, hogy melyik formában kerül 

megfizetésre a hozzájárulás, tehát vagy mindegyik jegyző esetében számolunk a 12 hónappal, vagy 

mindegyik esetében 11 hónapot veszünk figyelembe. 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere: Igen, ezzel egyetértek, tehát ezt a kérdést 

nem kívánom tovább vitatni. 

Ladocsi József véneki képviselő: Több kérdésem is lenne a költségvetéssel kapcsolatban: miért 
kell a körjegyzőségen fénymásolót bérelni, mit jelent az építésügynél a szakhatósági díj, illetve 
miért olyan magas Vének esetében az adóügyi hozzájárulás? 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Sajnos a fénymásoló teljes mértékben tönkre ment, új 
beszerzése egyenlőre nem áll módunkban, mivel kb. 800 ezer forintba kerülne. 
 
Ladocsi József véneki képviselő: Véneken vannak fénymásolók, abból lehet ide hozni 
 
Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: a hivatali munkához nagy teljesítményű fénymásolóra van 
szükségünk, a véneki pedig sajnos nem ilyen. A szakhatósági díjakra vonatkozó rendelkezések 
2011. évben léptek hatályba, a díjat a körjegyzőség számlájára kell befizetni, ez az építésügyi 
hatóság saját bevétele. Összege eljárásonként változik.  
Vének adóügyi hozzájárulása lakossági arányosan került kiszámolásra, mint minden község 
esetében. 
 

Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2012.(II.08.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2012.(II.08.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2012.(II.08.) határozata 

A) Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a Kisbajcs -
Nagybajcs - Vének Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetését 44.000.000,- Ft 
bevétellel és ugyanannyi kiadással a mellékelt előterjesztés szerint a szóbeli kiegészítéssel 

elfogadja. 
B) A képviselő-testületek felkérik és felhatalmazzák Kisbajcs Község Önkormányzatát, hogy az 
előbbieket a költségvetési rendeletében a fent meghatározottak szerint szabályozza, továbbá az 

önkormányzat gondoskodjon az elfogadott  költségvetések végrehajtásáról. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere 
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3.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
 

A) Körjegyzőség 2012. évi teljesítménycéljainak elfogadása 

Előadó: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző  

 

Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző elmondja, hogy az előterjesztést kézhez kapták a képviselők, 

annyit szeretne hozzáfűzni, hogy a köztisztviselők munkája során követendő célok évről-évre 

hasonlóak, de ebben az évben Nagybajcs javaslatára bővebben kerültek meghatározásra. 
 

Áder László képviselő: Azt látom, hogy az értékelést elkészíti a jegyző, erről esetleg tudhatunk-e 

bővebbet. 
 

Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: A köztisztviselői teljesítményértékelést minden évben a 

jegyző készíti el írásban, amit személyes szóbeli megbeszélés követ, ahol a köztisztviselő az 

értékelésével kapcsolatban észrevételt tehet, ezt szintén írásban kell rögzíteni. A körjegyző 

teljesítményértékelését a polgármester készíti el, amelyről beszámol a testületek előtt. 
 

Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2012.(II.08.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2012.(II.08.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2012.(II.08.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a Kisbajcs-
Nagybajcs-Vének községek Körjegyzősége köztisztviselőinek munkája során követendő 

célokat (teljesítménycélok) az előterjesztés szerint tudomásul veszik és elfogadják. 
Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 
Kapitányné Babos Irén aljegyző 

 

 

Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor, Kisbajcs község polgármestere, mint az 
ülést levezető a nyílt együttes testületi ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 

 
Kamocsai Sándor      Huszár Imre 

Kisbajcs község polgármestere        Nagybajcs község polgármestere 
 

 
 

Kiss Tamás     Kapitányné Babos Irén 
Vének község polgármestere  Kisbajcs-Nagybajcs- Vének községek aljegyzője 

 
 
 

Tóthné Ács Ildikó 
      Kisbajcs-Nagybajcs- Vének községek mb. körjegyzője 


