
     
K i v o n a t 

 
Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottságának 2018. július 31.-én 
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 

Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Gazdasági Bizottságának 

119/2018. (VII.31.) határozata 
Pordány-Horváth Ágnes óvodavezetői kinevezéséről javaslat 

a Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői munkakörének betöltésére 
 

Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pázmándi Pitypang Óvoda és 
Bölcsőde óvodavezetői beosztásának ellátására vonatkozó pályázati felhívás alapján beérkezett pályázatot 
és az alábbi határozatot hozza:  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés f) 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A.§ (1) bekezdése alapján a Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői állás 
betöltésére meghirdetett pályázatra beérkező pályázat alapján – figyelembe véve az Óvodaszék, a  szülői 
közösség véleményét, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ 
(6) bekezdése alapján a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség véleményét - a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 22.§ (1)-(2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően,  

1. Pordány-Horváth Ágnes pályázót határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezése mellett 
megbízza a Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői munkakörének 
betöltésével ezáltal az óvodavezetői feladatok ellátásával.  

2. Illetmény és juttatások: Az óvodavezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. melléklete, 
valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 
intézményekben szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók. 

3. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
4. Foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidő 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól  
2018. 08.02. napjától 2023. 08.01. napjáig  

A munkavégzés helye: 2476 Pázmánd, Fő u. 25. 
 

Felhívja a polgármestert, hogy a kinevezési okmány elkészítéséről és a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon 
 
Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés 
Felelős:  jegyző, bizottság elnöke 
 
A kiadmány hiteléül: 
Pázmánd, 2018. aug. 4. 
             P.H. 
 
Járfás Andrea 
jegyző 
 


