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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án 

(kedden) 17,00 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: Nincs. 

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. Javasolja 

kiegészíteni az egyéb döntést igénylő ügyeket a óvodavezetői címpótlék megállapítással. 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: 

86/2014.(VIII. 26.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. augusztus 26-ai képviselő-testületi 

ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

2.)Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló rendelet 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

3.)Anyakönyvi rendelet 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

4.)Egyéb döntés igénylő ügyek 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

a) Működőképesség megőrzését szolgáló pályázat benyújtása 
b) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

c) Óvodavezetői címpótlék megállapítása 
5.) Zárt ülésen szociális kérelmek elbírálása 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
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2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a 2014. június 10-ei képviselő-testületi ülésen 

elfogadott határozatok közül az alábbiak végrehajtási határideje járt le: 

76/2014. (VI.10.) határozatban döntött a testület a Vis Maior pályázatra beérkezett ajánlatok 

elbírálásáról. D. Szabó és Társa Kft.-vel a szerződés megkötésre került. A kivitelezés folyamatban 

van. A számlák visszaigénylése Államkincstártól folyamatos. A támogatásból le nem hívott összeg 

739.686 Ft. Elszámolási határidő 2014. szeptember 2. A magasépítészeti munka elszámolásra 

került, fennmaradt rész az útépítés. 

78/2014. (VI. 10.) határozatban a tagintézmény-vezetői pályázat véleményezésével nem kívánt 

élni a testület. A határozatról KLIK-et értesítettük. 

2014. június 26-ai képviselő-testületi ülés óta pedig az alábbi határozatok végrehajtási ideje járt le: 

80/2014. (VI.26.) határozatban a vízi közmű vagyonértékelésének elvégzését határozta el a 

testület. A képviselő-testület a Pannon-Víz Zrt.-t bízta meg vízi közművek és a rendszer független 

vízi közmű elemek vagyonértékelésének elvégzésére. Megbízási szerződés megkötésére még nem 

került sor. 

81/2014. (VI.26.) határozatban a Győri TKT-ből való kilépésről döntött a testület. A 

munkaszerveztet és a társulás többi tagjait értesítettük a kilépési szándékról. A vagyonelszámolás 

módjáról konkrét tájékoztatást nem kaptunk a kistérségtől. 

2014. július 16-ai képviselő-testületi ülés óta lejárt határidejű határozatok: 

84/2014. (VII. 16.) határozatban került sor az intézményvezetői pályázat elbírálására. 

Államkincstárnál nyilvántartásba vették az SZMSZ szerinti helyettes vezetőt. Az új pályázat 

kiírásra került. Beadási határidő: szept. 15. Elbírálási határidő: október 31. 

85/2014. (VII.16.) határozatban folyószámla-hitel felvétele mellett döntöttek. Szerződést 

megkötötte a polgármester a hitelintézettel. Keretet beállították. 

Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kérdés van-e? 

 

Áder László képviselő a kisbajcsi játszótér mikor készül el? 

Kamocsai Sándor polgármester októberben meg lesz csinálva. Az adók szeptemberben jönnek 

be, és addigra a vis maior elszámolásból is a pénzek megjönnek. Idén meg kell csinálni. 

Más kérdés, hozzászólás nem volt.  

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

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 76/2014. (VI.10.), 78/2014. (VI.10.), 80-81/2014. 

(VI.26.), 84-85/2014. (VII. 16.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri 

tájékoztatót megismerte és elfogadja. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester  
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 

 

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

határozatot hozta:  

87/2014. (VIII. 26.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 76/2014. (VI.10.), 78/2014. (VI.10.), 80-

81/2014. (VI.26.), 84-85/2014. (VII. 16.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

adott polgármesteri tájékoztatót megismerte és elfogadja. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 

2.) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló rendelet 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy az önkormányzat eddig is rendelkezett a 

közszolgáltatás megszervezésére rendelettel, csak más címe volt: települési folyékony hulladék 

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás megszervezéséről szólt a rendelet.  A kérdéskört már nem 

a hulladékgazdálkodási törvény, hanem a vízgazdálkodási törvény rendezi más törvényi 

előírásokkal. Emiatt szükséges az új rendelet megalkotása egyrészt. Másrészt a korábbi 

közszolgáltató a Hartl Trans felszámolás alatt van, mert a tulajdonos elhunyt, a család nem tudja 

tovább vinni a vállalkozást, kérték az önkormányzattól a szerződés megszüntetését. Ez egy 

kötelező közszolgáltatás, amit a lakosságnak igénybe kell venni. Az önkormányzat kötelezettsége 

pedig a közszolgáltatás megszervezése, a közszolgáltató kiválasztása és a közszolgáltatási 

szerződés megkötése. Több közszolgáltatót is megpróbált felkutatni. Az AQUA Kft. 

Mosonmagyaróvár környéki településeken végzi ezt a szolgáltatást, Győr környékén nem. Az 

Ökotop Kft. pedig nyereségorientált cég, nem kívánnak közszolgáltatók, lenni. A Pannon- Víz 

Zrt. tudja biztosítani az önkormányzatok számára ezt a közszolgáltatást. Velük egyeztette le a 

díjat, amit a rendeletben Áfa nélkül kellene meghatározni. Ismereti ennek mértékét. A vízügyi 

hatósággal is egyeztetett a közszolgáltatókat illetően, a Pannon- Víz Zrt-én kívül a környéken más 

nem végzi ezt a tevékenységet. Az összegyűjtött szennyvizet a dél-nádorvárosi átemelőben 

vennék át. Kérné, hogy a testület a rendelet hatálybalépési napját 2014. szeptember 1. napjába 

határozza meg összhangban a közszolgáltatási szerződéssel. 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a közszolgáltatást az önkormányzat a Pannon- 

Vízzel tudná csak megoldani. 

 

Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy az elszállított szennyvíz mennyiségét eddig is jelentették? 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak hivatalosan ilyen jellegű 

adatszolgáltatást idáig nem nyújtottak. Tudomása szerint a HARTL TRANS nem sok esetben 

szállított el szennyvizet. 
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Áder László képviselő elmondja, hogy már szinte mindeni rá van kötve a csatornára, így nem 

sok embert érint. 

 

Kamocsai Sándor polgármester név szerint elmondja, hogy kiket érint a rendelet. Majd kéri, 

hogy a képviselő-testület a rendelet tervezetet fogadja el. 

 

Módosító javaslat benyújtására nem került sor. 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 

 

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

rendeletet alkotta: 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra) 

 

Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a rendelet megalkotása után a közszolgáltatási 

szerződést is el kell fogadnia a képviselő-testületnek. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elfogadás céljából a képviselő-

testület elé: 

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Pannon Víz" Víz-, Csatornamű és Fürdő Zrt-vel 

(9025 Győr, Országút út 4.) megkötendő közszolgálati szerződés tervezetét megismerte és az előterjesztés szerinti 

tartalommal történő aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a korábbi közszolgáltatási szerződés megszüntetésének előkészítésére. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 

 

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

határozatot hozta: 

88/2014. (VIII. 26.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Pannon Víz" Víz-, Csatornamű és 

Fürdő Zrt-vel (9025 Győr, Országút út 4.) megkötendő közszolgálati szerződés tervezetét 

megismerte és az előterjesztés szerinti tartalommal történő aláírására felhatalmazza a 

polgármestert. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a korábbi közszolgáltatási szerződés megszüntetésének 

előkészítésére. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

Határidő: azonnal 
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3.)Anyakönyvi rendelet 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

 

dr. Burányi Bernadett jegyző az önkormányzat, illetve az anyakönyvvezető számára fizetendő 

díjakról rendelkezik a tervezet. Attól függően állapítja meg a díjat, hogy hivatali időn túl, illetve 

hivatali helységen kívül történik-e a szertartás, illetve ennek különféle variációi vannak. A 

legmagasabb díjat akkor kell fizetni, ha hivatali időn túl és hivatali helyiségen kívül kerül 

megtartásra a szertartás. Az anyakönyvvezetők nem részesültek ez idáig semmiféle juttatásban, ha 

külső helyszínen volt az esküvő, maguk gondoskodtak az anyakönyv szállításáról. Egy ilyen 

eseményen illő öltözetben kell megjelenni, ruházati költségtérítésben pedig évek óta nem 

részesültek a szűkös költségvetés miatt az anyakönyvvezetők. Mivel az önkormányzat korábban 

állapított meg terembérleti díjat a házasságkötő teremre, melyet esküvő alkalmával is fizetni 

kellett, ezért ezt a rendelkezést hatályon kívül kell helyezni, mivel ellentétes a tervezettel, ugyanis 

az alapszolgáltatás ingyenes.  

Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy a kisbajcsiaknak nem kell díjat fizetni? 

dr. Burányi Bernadett jegyző csak az önkormányzatnak fizetendő díjat nem kell megfizetniük, 

külső helyszín esetén, az anyakönyvvezető számára fizetendő díjat igen. 

Módosító javaslat benyújtására nem került sor. 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 

 

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

rendeletet alkotta: 

 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete 

az egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn 

kívül történő engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezetők 

közreműködésének díjazásáról 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra) 

 

4.)Egyéb döntés igénylő ügyek 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

 

a) Működőképesség megőrzését szolgáló pályázat benyújtása 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy a 7/2014. (I.31.) BM rendelet alapján van 

lehetőség a pályázat benyújtására 2014. szeptember 30-áig. Az önkormányzat esetében 

igényelhető támogatás a Győrszol hitel (1.018 ezer Ft +200 ezer Ft Kamat) és iparűzési adó 

visszafizetés (1.612 ezer Ft). Folyószámla hitele van az önkormányzatnak, ami 4 millió Ft, amit 
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igénybe is vesz az önkormányzat. Kifizetetlen számlája is van az önkormányzatnak 5 millió Ft 

felett. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elfogadás céljából a képviselő-

testület elé: 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról 
és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet 1.§ (2) bekezdés a) pontja 
alapján rendkívüli támogatási igényt nyújt be működőképességének megőrzése céljából. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az igénybejelentés összeállítására, továbbá felkéri a polgármestert az 
igénybejelentés határidőben történő benyújtására a helyi önkormányzat székhelye szerinti területi szervéhez. 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 

 

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

határozatot hozta:  

89/2014. (VIII.26.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a megyei önkormányzati tartalékból 
nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM 

rendelet 1.§ (2) bekezdés a) pontja alapján rendkívüli támogatási igényt nyújt be 
működőképességének megőrzése céljából. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az igénybejelentés összeállítására, továbbá felkéri a 
polgármestert az igénybejelentés határidőben történő benyújtására a helyi önkormányzat 

székhelye szerinti területi szervéhez. 
Határidő: 2014. szeptember 30. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
 

a) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
 

Kamocsai Sándor polgármester kérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés? A jelöltek a 

tagságot elfogadták. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

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

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI tv. 23. §-a 
alapján Kisbajcs Község Helyi Választási Bizottságába 
Fodor Margit Kisbajcs, Béke u. 13. szám alatti lakost, 
Bóna Flóriánné Kisbajcs, Árpád u. 19. szám alatti lakost, 
Dániel Zoltánné Kisbajcs, Rákóczi u. 9. szám alatti lakost, 
Dr. Takács Ervinné, Kisbajcs, Jókai u. 6. szám alatti lakost, 
Markoticsné Bősze Éva Kisbajcs Rákóczi u. 3. szám alatti lakost tagként választja meg. 
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Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI tv. 23. §-a 
alapján Kisbajcs Község Helyi Választási Bizottságába 
Vassné Tóth Dóra Kisbajcs, Szavai u. 6. szám alatti lakost, 
Császárné Kovács Erzsébet Kisbajcs, Kismező u. 37. szám alatti lakost 
Hargitai Istvánné Kisbajcs. Árpád u. 32. szám alatti lakost póttagként választja meg. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 
Határidő: 2014.08.31. 
Felelős: dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 

 

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

határozatot hozta:  

90/2014. (VIII.26.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI tv. 23. §-a alapján Kisbajcs Község Helyi Választási Bizottságába 

Fodor Margit Kisbajcs, Béke u. 13. szám alatti lakost, 
Bóna Flóriánné Kisbajcs, Árpád u. 19. szám alatti lakost, 

Dániel Zoltánné Kisbajcs, Rákóczi u. 9. szám alatti lakost, 
Dr. Takács Ervinné, Kisbajcs, Jókai u. 6. szám alatti lakost, 

Markoticsné Bősze Éva Kisbajcs Rákóczi u. 3. szám alatti lakost tagként választja meg. 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI tv. 23. §-a alapján Kisbajcs Község Helyi Választási Bizottságába 
Vassné Tóth Dóra Kisbajcs, Szavai u. 6. szám alatti lakost, 

Császárné Kovács Erzsébet Kisbajcs, Kismező u. 37. szám alatti lakost 
Hargitai Istvánné Kisbajcs. Árpád u. 32. szám alatti lakost póttagként választja meg. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 
Határidő: 2014.08.31. 

Felelős: dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
 

c)Óvodavezetői címpótlék megállapítása 

 

dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy köznevelési törvény lehetőséget ad rá, hogy az a 

vezető, aki  korábban legalább két ciklust intézményvezetőként töltött az intézményben „címzetes 

igazgatói” pótlékban részesüljön, ha a vezetői megbízatás lejártát követően is az intézményben 

marad alakmázásban. A pótlék mértéke a volt vezető vezetői pótlékának 25%-a. Ez jelen esetben 

16.016 Ft-ot jelent havonta. Ez mintegy elismerés lenne a volt vezető munkáját illetően. 

Győri Csaba képviselő kérdezi, hogy milyen időtartamra? 

dr. Burányi Bernadett jegyző, amíg nyugdíjba nem vonul. 

Tolnai Ferencné képviselő azt hallotta, hogy a kormányhivatal adhatott volna felmentést a 

korábbi vezető esetében, mivel nyugdíj előtt áll és ezért lehetett volna megbízott vezető addig, 

amíg új kinevezett vezetője nem lesz az óvodának. 
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dr. Burányi Bernadett jegyző ebből a szempontból is megvizsgálta az óvoda helyzetét, de ilyen 

jellegű mentesítéssel, lehetőséggel nem találkozott a jogszabályokban. 

Tolnai Ferencné képviselő a jelenlegi megbízott vezetőnek a korábbi vezető sokat segít a 

vezetői feladatok ellátásában. 

Áder László képviselő kérdezi, hogy meddig tart a betanulási időszak? 

Tolnai Ferencné képviselő meghirdetésre került a pályázat, ha lesz pályázó és a testület 

döntésétől függ meddig tart ez az időszak. Ha lesz pályázó és ki is tudja nevezni a testület, akkor 

kb. október közepéig. 

dr. Burányi Bernadett jegyző a mostani vezető elfogadta a vezető feladatok ellátását. Az 

óraszáma megegyezik a kinevezett vezető óraszámával, valamint vezetői pótlékban is részesül. 

Áder László képviselő korlátlanul nem támogatja a címpótlékot. Javasolja, hogy szabjanak 

határidőt. 

Tolnai Ferencné képviselő a volt vezető 4 alkalommal került kinevezésre. Sokat tett az 

óvodáért, a gyerekkért, a szülőkkel együttműködött.  

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

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vassné Dobesch Éva (Győr, 1958.05.07., A.n: Szalai 

Éva) 9062, Kisbajcs, Rákóczi u. 15. szám alatti lakos részére a 2011. évi CXC tv. 69.§ (6) és a 326/2013. 

(VIII.30.) Korm. R. 16. § (1) bekezdései alapján a Kisbajcsi Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda érdekében 

végzett munkája elismeréseképpen címzetes igazgatói címet és pótlékot állapít meg. 

A pótlék mértéke a volt intézményvezető korábbi vezetői pótlékának huszonöt százaléka, azaz bruttó 16.016 

Ft/hó (64.067 Ft X0,25%=16.016 Ft). 

A megállapítás kezdő napja: 2014. szeptember 1. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az igazgatói címpótlék illetménybe való beépítésének az előkészítéséről 

gondoskodjon. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 

 

Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, az 

alábbi határozatot hozta:  
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91/2014. (VIII.26.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vassné Dobesch Éva (Győr, 1958.05.07., 

A.n: Szalai Éva) 9062, Kisbajcs, Rákóczi u. 15. szám alatti lakos részére a 2011. évi CXC tv. 69.§ 

(6) és a 326/2013. (VIII.30.) Korm. R. 16. § (1) bekezdései alapján a Kisbajcsi Nefelejcs 

Napköziotthonos Óvoda érdekében végzett munkája elismeréseképpen címzetes igazgatói címet 

és pótlékot állapít meg. 

A pótlék mértéke a volt intézményvezető korábbi vezetői pótlékának huszonöt százaléka, azaz 

bruttó 16.016 Ft/hó (64.067 Ft X0,25%=16.016 Ft). 

A megállapítás kezdő napja: 2014. szeptember 1. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az igazgatói címpótlék illetménybe való beépítésének 

az előkészítéséről gondoskodjon. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző 

  

 
 

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 
 


