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Készült: 2011. november 28-án (hétfőn) 18,30 órai kezdettel tartott Kisbajcs, Nagybajcs és 

Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. 

 

Helye: Kisbajcs, Községháza 

 

Jelen vannak:  

 

Kisbajcs Község Önkormányzatának 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 

 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 

Huszár Imre polgármester  

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

Kapitányné Babos Irén jegyző 

 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 

Kiss Tamás polgármester      

Ladocsi József, Tolnay Károly, Bazsó Zsolt képviselők 

Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző 

Igazoltan távol van: Forrás József képviselő 

 

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

van, Vének képviselő-testületének öt tagja közül 4 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 napirendeket tárgyalták: 

 

1.) Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepciója 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a képviselő-testületek tagjai megkapták az 

írásos előterjesztést. Kéri, hogy tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 

 

Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző: Az előterjesztéshez annyit fűznék hozzá, hogy ez a 

költségvetési koncepció is nagyon képlékeny, akárcsak az önkormányzatoké, mivel pontosan még 



most sem ismerjük a számokat, pl. cafetéria juttatás, azok után fizetendő járulékok. Nem tudjuk 

pontosan azt sem, hogy hogyan fog alakulni a nyugdíjazás következtében megüresedő álláshely sorsa. 

 

Kapitányné Babos Irén Nagybajcs község jegyzője: Valóban úgy néz ki, hogy a 2012. év a 

változások éve lesz, nem ismerjük még, hogy a költségvetést, a helyi önkormányzatokat és a 

közoktatást érintő törvényjavaslatokból mi kerül majd elfogadásra, nem látjuk még azt sem, hogyan 

fog megmaradni az önkormányzatok, a körjegyzőség hivatala. Ráadásul az is kérdéses, hogy a 

tervezett átalakítások mikor lépnek majd életbe, a jogszabálytervezetek egyes rendelkezései mikor 

lépnek majd hatályba.  

Elképzelhető, hogy a megüresedő álláshelyre nem is kell felvenni senkit, mivel nem lesz 

lehetőségünk megtartani a jelenlegi létszámot sem. 

 

A Képviselő-testületi tagoknak a koncepcióhoz hozzászólása nem volt.  
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
112/2011.(XI.28) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
173/2011.(XI.28) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
78/2011.(XI.28) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a közös 
fenntartású Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerint elfogadja, és 

tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 
2) Egyéb döntést igénylő ügyek 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy egyéb döntést igénylő ügyről nem tud. 

 

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 

 
 
 
 

         Tóthné Ács Ildikó                 Kapitányné Babos Irén 
  Kisbajcs és Vének községek mb. körjegyzője    Nagybajcs község jegyzője  


