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JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
  

 

Készült: 2012. szeptember 11-én (kedden) 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 

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

Igazoltan távol van: Győri Csaba képviselő, Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 

 

NAGYBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL: 

Huszár Imre polgármester  

Oross Frigyes, Oross Imre képviselők,  

Igazoltan távol van: Csordás S. Tibor, Jászné Petrovicz Márta képviselők 

 

VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL: 

Kiss Tamás polgármester      

Bazsó Zsolt, Ladocsi József, Tolnai Károly képviselők 

Igazoltan távol van: Forrás József képviselő 

 

Jelen van továbbá: Tolnay Béláné gazdálkodási előadó- jegyzőkönyvvezető 

  Kapitányné Babos Irén aljegyző 

  Tóthné Ács Ildikó körjegyző 

 

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 3 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 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: elfogadásra került a Körjegyzőség 2012. évi költségvetése, valamint a 
Körjegyzőség 2012. évi teljesítménycéljai. 
Kéri, hogy a beszámolót a képviselő-testületek fogadják el. 

 

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

 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
69/2012.(IX.11.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
100/2012.(II.11.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
60/2012.(II.11.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Képviselő-testületei az együttes ülésen hozott 
határozataik  

[Kisbajcs 19, 20/2012.(II.08.),  
Nagybajcs 22, 23 /2012.(II.08.),  

Vének 12, 13/2012.(II.08.) ] 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadják, és tudomásul veszik. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

 

2.) Beszámoló a Körjegyzőség 2012. I. félévi gazdálkodásának eredményéről 
 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere: Az írásos anyagot mindenki megkapta, a 
körjegyzőséget 2012. január 1. napjával három község alkotja. A féléves beszámolót vitára 
bocsátja.. 
 
Huszár Imre Nagybajcs község polgármestere: Kinek nem sikerült kifizetni a jubileumi 
jutalmat, ebből a fennmaradó pénzt az ügykezelő béréhez csoportosította át az önkormányzat? 
Kinél jelentkezik a megtakarítás? A bérelt fénymásoló hogyan vált be, meddig szól a szerződés? 
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere: A jubileumi jutalom kifizetését a nyugdíjba 
vonuló kolléganő esetében az új közszolgálati törvény már nem tette lehetővé, így részére 2 havi 
illetményének megfelelő összeg jutalomként került kifizetésre. A jubileumi jutalomból  jelentkező 
maradvány került átcsoportosításra az ügykezelő továbbfoglalkoztatására. A fénymásolót a 
körjegyzőség határozatlan időre béreli, sajnos a mostani helyzetünk nem teszi lehetővé, hogy újat 
vásároljunk. 
 
Ezt követően a képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 

 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
70/2012.(IX.11.) határozata 

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
101/2012.(IX.11.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
61/2012.(IX.11.) határozata 

Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei a közös 
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fenntartású Körjegyzőség 2012. évi gazdálkodásának I. félévi teljesüléséről szóló beszámolót az 
előterjesztés szerint elfogadják, és tudomásul veszik. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

 
3.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

 
A) Tájékoztató a 2013. évi tennivalókkal kapcsolatosan 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester  

 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere tájékoztatja a testületeket, hogy az 
alpolgármester jelzése szerint Vámosszabadi tárgyalna a közös hivatal létrehozásáról a 
körjegyzőség önkormányzataival. Elsőként a polgármesterek és a jegyzők egyeztetnének a 
kérdésről, azonban még nem biztos, hogy ez a bővülés megvalósul. 
Mindenki előtt ismert, hogy az alapfokú oktatás nem lesz kötelező önkormányzati feladat a 
következő évtől, azonban a 3000 fő alatti lélekszámú települések az iskola működtetését 
átvállalhatják az államtól. Sajnos azt kell mondanunk, hogy az önkormányzatoktól olyan mértékű 
állami normatívákat, illetve egyéb bevételeket, köztük adókat is vesznek el, amely miatt nem tudja 
az önkormányzat felvállalni az iskola működtetését, hiszen képtelen lenne azt finanszírozni. 
 

A tájékoztatót a képviselő-testületek döntéshozatal nélkül tudomásul vették. 

 

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

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
Kamocsai Sándor       Huszár Imre                Kiss Tamás 

  Kisbajcs község          Nagybajcs község      Vének község  
 polgármestere  polgármestere  polgármestere 

 
 
 
 
 

Kapitányné Babos Irén    Tóthné Ács Ildikó 
aljegyző         körjegyző 

 

 


