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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 16-án (szerdán) 

16.00 órai kezdettel tartott ülésén. 

Helye: Kisbajcs, Községháza 

Jelen vannak:  Kamocsai Sándor polgármester 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester 
Áder László, Győri Csaba képviselő, Tolnai Ferencné képviselők 

 
Igazoltan távol van: Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 
Jelen van továbbá: dr. Burányi Bernadett jegyző tanácskozási joggal 
Meghívott: Markotics Zoltánné pályázó 

Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-

testület határozatképes, mert a képviselő-testület 5 tagja közül 5 fő jelen van.  

Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a napirendet a meghívóban foglaltak szerint. Kéri, 

hogy a napirendet a képviselők fogadják el.  

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 

Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 

határozatot hozta: 

82/2014.(VII. 16.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. július 16-ai képviselő-testületi ülés 

napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 
1. Intézményvezetői pályázat elbírálása 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
2. Folyószámla-hitel felvétele 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 

1.) Intézményvezetői pályázat elbírálása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a jelenlegi intézményvezetőnek a vezetői 

megbízatása 2014. július 31. napjával lejár. A pályázat az óvodavezetői állásra kiírásra került, 

közigazgatási portálon, Oktatási Közlönyben, Kisalfölden, kisbajcsi honlapon tettük közzé a 

felhívást. Egy pályázat érkezett, Markotics Zoltánné pályázata, aki jelenleg is az óvodában 

dolgozik óvodapedagógusként. A pályázó hozzájárult pályázata nyilvános ülésen való 

tárgyalásához. 

Tolnai Ferencné képviselő bejelenti személyes érintettségét, valamint azt, hogy a szavazásban nem kíván részt 

venni. 
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 

Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 

határozatot hozta: 

83/2014.(VII. 16.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. július 24-én tartott képviselő-
testületi ülés 1. napirendi pontjánál Tolnai Ferencné képviselő személyes érintettségére vonatkozó 

bejelentését tudomásul vette, nevezettet a döntéshozatalból nem zárta ki, azonban Tolnai 
Ferencné képviselő jelen napirendi pontnál a döntéshozatalban nem vett részt. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

Markotics Zoltánné pályázó elmondja, hogy intézményvezető képzettséggel nem rendelkezik, 

ősszel indul a kétéves képzés, amire már a jelentkezését beadta. A csoportmunkával kapcsolatban 

nem aggódik. A vezetői feladatok ellátása során pedig kap támogatást a korábbi óvodavezetőtől. 

A csapatmunkára helyezi a hangsúlyt, vezetési feladatok ellátása során meg fogja hallgatni 

munkatársai véleményét. Ismerteti jövőre vonatkozó terveit, elképzeléseit, külön kiemeli az udvar 

rendezését.  

Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy mi az, amin változtatna? 

Markotics Zoltánné pályázó bevezetné a közös kirándulást a szülőkkel.  Szervezne szakmai 

előadást olyan témákban, amelyek érdeklik a szülőket, és amire szükségük van. Közös 

kézművesedés, barkácsolást a szülőkkel jónak tartja. Agyagozást is meg lehetne valósítani a 

kemence beüzemelésével. 

Győri Csaba képviselő mi határozza meg az udvaron töltött idő mennyiségét?  

Markotics Zoltánné pályázó függ a napirendtől, az időjárástól. De úgy gondolja, hogy a 

leghidegebb időben is ki kell menni legalább 20-25 percre.  

Kamocsai Sándor polgármester kérné, hogy nagyobb hangsúlyt helyezzenek a közvetlen 

környezet megismerésére. 

Áder László képviselő kérne, hogy rövidítse le a nyári egy hónapos leállást. Sok szülő nem mer 

szólni, de probléma a gyerekek elhelyezése. 

dr. Burányi Bernadett jegyző nyári leállás esetén azok számára , akik kérték a nagybajcsi óvoda 

biztosítja az elhelyezést. 

Kamocsai Sándor polgármester megköszöni a pályázat ismertetését.  

Markotics Zoltánné pályázó távozik a képviselő-testület üléséről. 

dr. Burányi Bernadett jegyző ismerteti a pályázati feltételeket: 

2011. évi CXC. tv (Nkt.) 67. § (1): 
„Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele: 
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a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. 
mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában 
mesterfokozat, 
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
c) legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, 
határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.” 
A pályázó nem rendelkezik pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 
szakképzettséggel. Az óvodavezetői végzettséget megszerezte, gyakorlati ideje megvan és 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonya van a kisbajcsi óvodában. 
Az Nkt. 99. § (18) bekezdése szerint egyszeri alkalommal két évre szóló intézményvezetői 
megbízás adható olyan személynek is, aki az intézményvezetői megbízás többi feltételének 
megfelel, rendelkezik pedagógus szakvizsgával és megbízásával egyidejűleg vállalja az 
intézményvezetői szakképzettség megszerzését.  A megbízás pályázat nélkül további három évvel 
meghosszabbítható, amennyiben az érintett az intézményvezetői megbízását követően az 
intézményvezetői szakképzettséget megszerezte. 
Ezek alapján Markotics Zoltánnénak nem lehet magasabb vezetői megbízást adni, mivel nem 
rendelkezik sem pedagógus szakvizsgával, sem intézményvezetői képzettséggel. Az 
önkormányzatnak a pályázatot eredménytelenné kell nyilvánítania. 
Felmerül a kérdés, hogy ki fogja ellátni a Kisbajcsi Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda vezetését. 
Az 326/2013-as Korm Rendelet 24. § (1) bekezdése: „ Ha az intézményvezetői feladatok 
ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre, mert nem volt pályázó, vagy egyik pályázó sem 
kapott megbízást, vagy ha az intézményvezetői feladatok ellátására szóló megbízás a megbízás 
határidejének lejárta előtt megszűnt, a köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok 
ellátására – nyilvános pályázat kiírása nélkül – vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adható 
megfelelő feltételekkel rendelkező személynek. A köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos 
feladatok újabb nyilvános pályázat kiírása nélkül, e bekezdésben foglaltak szerint, legfeljebb egy 
évig láthatók el, a 22. § (2) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével. E rendelkezések 
alkalmazásában megfelelő feltétel az intézményvezetői megbízáshoz szükséges feltétel.” 
A korábbi vezetőnek sem lehet adni megbízást, mivel ő sem rendelkezik intézményvezető 
szakképzetséggel, amit a jogszabály megkövetel. 
A 20/2012. EMMI rendelet 188§ (2) bekezdése kimondja: „ Ha a nevelési oktatási intézménynek- 
bármely oknál fogva nincs vezetője, vagy a vezető a feladatokat akadályozatása okán nem tudja 
ellátni, a vezetési feladatok ellátását az SZMSZ-ben meghatározottak szerint kell biztosítani.  
Az óvoda SZMSZ-e szerint vezető helyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre 
alkalmazott pedagógusa kaphat. Konkrét személy nincs megnevezve. Két pedagógus jöhet szóba, 
köztük az egyik a jelenlegi pályázó. Az intézmény jelenlegi vezetőjének kell megneveznie, hogy az 
átmeneti időszakban ki fogja a vezetői feladatokat ellátni az óvodában. 
 
Győri Csaba képviselő javasolja, hogy Markoticsné szerezze meg a pedagógus szakvizsgát és 

kezdje el az intézményvezetői iskolát. 

dr. Burányi Bernadett jegyző az nem lehetséges, mert a kettőt együtt lehetséges megszerezni. 

Más területen szerzett szakvizsgával nem rendelkezik Markoticsné. 

Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/749/2014. számon közzétett Nefelejcs Napközi 
Otthonos Óvoda intézményvezetői beosztásának ellátására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatot 
megismerte. 
A képviselő-testület megállapítja, hogy Markotics Zoltánné, 9062, Kisbajcs, Rákóczi Ferenc utca 1. szám alatti 
lakos pályázata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt 
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feltételt nem teljesíti, nem rendelkezik pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 
szakképzettséggel. 
A képviselő-testület a nemzetei köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (18)-át, mely kimondja, hogy : 
„Ha az intézményvezetői megbízásra irányuló pályázati eljárás azért nem vezetett eredményre, mert egyetlen 
pályázó sem rendelkezett pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel, akkor 
legfeljebb egyszeri alkalommal két évre szóló intézményvezetői megbízás adható olyan személynek is, aki az 
intézményvezetői megbízás többi feltételének megfelel, rendelkezik pedagógus-szakvizsgával és megbízásával 
egyidejűleg vállalja az intézményvezetői szakképzettség megszerzését. …” nem tudja alkalmazni, mivel a 
pedagógus szakvizsga meglététől eltekinteni nem tud. 
A képviselő-testület a 1/749/2014. számú pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja, mivel a pályázó nem 
rendelkezett pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői képzettséggel, továbbá a nemzetei 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 98. § (18) bekezdése sem alkalmazható. 
Az intézményvezetői feladatok ellátása a jelenlegi óvodavezető magasabb vezetői megbízásának megszűnését 
követően, 2014. augusztus 1. napjától a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 188. §(2) bekezdése alapján az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint történik mindaddig, amíg az intézményvezetői 
pályázati eljárás eredményesen nem zárul le. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az újabb pályázati felhívás közzétételét 30 napon belül készítse elő. 
Felelős: dr. Burányi Bernadett jegyző 
Határidő. 2014. augusztus 16. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 

Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 

határozatot hozta:  

84/2014. (VII. 16.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/749/2014. számon közzétett 
Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői beosztásának ellátására kiírt pályázati 

felhívásra beérkezett pályázatot megismerte. 
A képviselő-testület megállapítja, hogy Markotics Zoltánné, 9062, Kisbajcs, Rákóczi Ferenc utca 

1. szám alatti lakos pályázata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67. § (1) 
bekezdés b) pontjában foglalt feltételt nem teljesíti, nem rendelkezik pedagógus szakvizsga 

keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel. 
A képviselő-testület a nemzetei köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (18)-át, mely 

kimondja, hogy : „Ha az intézményvezetői megbízásra irányuló pályázati eljárás azért nem 
vezetett eredményre, mert egyetlen pályázó sem rendelkezett pedagógus-szakvizsga keretében 

szerzett intézményvezetői szakképzettséggel, akkor legfeljebb egyszeri alkalommal két évre szóló 
intézményvezetői megbízás adható olyan személynek is, aki az intézményvezetői megbízás többi 
feltételének megfelel, rendelkezik pedagógus-szakvizsgával és megbízásával egyidejűleg vállalja az 

intézményvezetői szakképzettség megszerzését. …” nem tudja alkalmazni, mivel a pedagógus 
szakvizsga meglététől eltekinteni nem tud. 

A képviselő-testület a 1/749/2014. számú pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja, mivel a 
pályázó nem rendelkezett pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 

képzettséggel, továbbá a nemzetei köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 98. § (18) 
bekezdése sem alkalmazható. 

Az intézményvezetői feladatok ellátása a jelenlegi óvodavezető magasabb vezetői megbízásának 
megszűnését követően, 2014. augusztus 1. napjától a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 188. 
§(2) bekezdése alapján az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak 

szerint történik mindaddig, amíg az intézményvezetői pályázati eljárás eredményesen nem zárul le. 
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A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az újabb pályázati felhívás közzétételét 30 napon belül 
készítse elő. 

Felelős: dr. Burányi Bernadett jegyző 
Határidő. 2014. augusztus 16. 

 

Kamocsai Sándor polgármester Markotics Zoltánné jelenlétében ismerteti a képviselő-

testület fenti döntését. 

2.) Folyószámla-hitel felvétele 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az önkormányzat likviditási gondokkal küzd. A 

vis maior beruházás első üteme megvalósult, a vállalkozó benyújtotta a számláját, amit ki kellene 

fizetni. Az önkormányzatnak működésre elegendő pénze van. Ezért a számla kifizetése 

nehézségbe ütközik. Meg kell szeptember 2-ig valósítani a vis maior második ütemét, meg kell 

építeni a görkorcsolyapályát is. Mindezeket az önkormányzatnak előre meg kell finanszírozni, 

amit nem tudunk megoldani. A korábbi pályázatok elszámolását, amint lehetett, benyújtottuk, de 

ezekből csak később van pénz. Mindezek miatt indokolt lenne a hitelfelvétel. A győri OTP fiók, 

az önkormányzat számlavezető bankja 5.000.000 Ft-os folyószámla-hitelt adna az 

önkormányzatnak szeptember 30-ai visszafizetési határidővel. Mindehhez kormányzati 

hozzájárulás nem szükségeltetik. A gazdálkodási előadóval átbeszélve, úgy gondolom, 4 millió Ft 

segítene az önkormányzaton. 

Áder László képviselő támogatja, ha az önkormányzat anyagi helyezte szükségessé teszi. 

Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 

 1./ Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete folyószámlahitel igénybevételét rendeli el. 
A hitel célja: működési célú bevételek-kiadások ütemeltolódásának éven belüli áthidalása 
A hitel összege :4.000.000,- Ft 
A hitel futamideje :2014. szeptember 30-ig 
Hitelfedezet : Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal: 
a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy 
a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja. 
Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel a mindenkor hatályos jogszabályok alapján figyelembe vehető 
valamennyi költségvetési bevételét, helyi adó és gépjárműadó bevételének a mindenkori vonatkozó jogszabályokban 
az Önkormányzat bevételeként meghatározott hányadát. Hozzájárul ezen bevételeket érintő,  követelésen alapított 
jelzálogszerződés megkötéséhez 
A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó 
éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében meghatározott 
korlátozás alá.  
2./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében 
eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse. 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 



 7 

Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 

határozatot hozta:  

85/2014. (VII. 16.) határozat 

1./ Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete folyószámlahitel igénybevételét rendeli 
el. 

A hitel célja: működési célú bevételek-kiadások ütemeltolódásának éven belüli áthidalása 
A hitel összege :4.000.000,- Ft 

A hitel futamideje :2014. szeptember 30-ig 
Hitelfedezet : Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal: 

a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy 
a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja. 

Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel a mindenkor hatályos jogszabályok alapján 
figyelembe vehető valamennyi költségvetési bevételét, helyi adó és gépjárműadó bevételének a 

mindenkori vonatkozó jogszabályokban az Önkormányzat bevételeként meghatározott hányadát. 
Hozzájárul ezen bevételeket érintő,  követelésen alapított jelzálogszerződés megkötéséhez 

A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt 
hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. /3/ 

bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 
2./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel történő 

hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében a Bankkal 
megkösse. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor polgármester megköszönte a jelenlévők 

aktív részvételét, és a nyilvános ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

Kamocsai Sándor       dr. Burányi Bernadett 
    polgármester            jegyző 
 


