
HATÁROZATI KIVONAT 
Készült: Hantos    Önkormányzat Képviselő-testületének   

2012. július 31-én       tartott   nyílt     ülésének  jegyzőkönyvéből 

A kivonat hiteles ! 

Hantos, 2012.  július 31.   

/:Horváth Jánosné:/ 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

1

1

 
Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének 
70/2012.(  VII.31.)  Kt. számú  h a t á r o z a t a 

 

 
Döntés  közoktatási vezető és pedagógusi szakvizsga tanulmány  támogatásáról 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében „Döntés  közoktatási vezető és pedagógusi szakvizsga tanulmány  
támogatásáról ” című előterjesztést és az ügyben az alábbiak szerint határozott: 
 
A Képviselő-testület  támogatja Horváthné Varjas Krisztina  (sz. Székesfehérvár, 
1984.01.18. anyja neve: Ujj Katalin) 2434 Hantos,  Nagylóki út 5. szám alatti lakos  

közoktatási vezető és pedagógusi szakvizsga 
 

összesen  négy féléves  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  (1111 
Budapest, Műegyetem rakpart 3.) képzési intézményben folyó  képzését, azzal, hogy 
számára  az alábbi támogatásokat nyújtja számla és egyéb igazolások ellenében: 
-  képzés költsége   2012/2013. tanévben két félévben összesen 260.000 Ft, azaz 

kettőszázhatvanezer  forint, a 2013/2014 tanévben  két félévben összesen 260.000 Ft, 
azaz kettőszázhatvanezer  forint  illetve ennek az infláció mértékével megemelt 
összege  ( összesen: 520.000 Ft azaz ötszázhuszezer forint és tanévenként a képzési 
költség inflációval megemelt összege) átvállalását, 

- valamint félévenként 3, összesen 12 nap helyettesítés költségeinek biztosítását. 
 
A Képviselő-testület Horváthné Varjas Krisztina a képzése költségei felének biztosítása 
érdekében a  Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodája 2012. évi költségvetése képzés- 
továbbképzés előirányzatát  az Horváthné Varjas Krisztina első félév képzési díjának 
felével azaz 65.000 Ft-tal megemeli Hantos Községi Önkormányzat 2012. évi 
költségvetési tartalék keretének terhére. 
 

A Képviselő-testület Horváthné Varjas Krisztina képzési támogatásaként a Tündérkert 
Óvoda Hantosi Tagóvodája 2012. évi költségvetése helyettesítés előirányzatát a három  
nap helyettesítés i díj összegével megemeli Hantos Községi Önkormányzat 2012. évi 
költségvetési tartalék keretének terhére. 
 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Tündértkert Óvoda Hantosi 
Tagóvodája 2012. évi költségvetése képzés- továbbképzés előirányzatának   65.000 Ft-tal 
, a helyettesítés előirányzatának 3 nap helyettesítési díjának összegével történő 
módosítása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 
 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Tündérkert Óvoda vezetőjénél, 
mint munkáltatói jogkör gyakorlójánál fenti támogatások biztosítása érdekében 
kezdeményezze Horváthné Varjas Krisztina munkavállalóval  tanulmányi szerződés 
kötését és abban az Önkormányzat által nyújtott ( képzési költség 50%-ának továbbá 
félévenként 3 nap helyettesítési díjának átvállalása)  támogatásért cserébe az alábbiak 
kikötését: 
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- tanulmányi szerződésben   a támogatás nyújtása fejében  Horváthné Varjas Krisztina 
munkavállaló vállalja  a képzés befejezését követő három évig a Tündérkert Óvoda 
Hantosi Tagóvodájánál munkaviszonya fenntartását, az itt történő munkavégzést, 
-  a munkáltató Tündérkert Óvoda vezetője a tanulmányi szerződésben tartsa fenn 
annak a jogát, hogy a tanulmányi szerződést felbonthassa, ha 

• a  munkavállaló a   támogatásra érdemtelenné válik, 
• a szerződésben vállalt tanulmányi, munkavégzési, munkavállalási  valamint 

vizsga kötelezettséget neki felróható okból nem teljesíti. 
• valamint ha a támogatásban részesülő Munkavállalót a tanulmányi szerződésben 

meghatározott  és általa vállalt kötelezettségének nem tesz eleget  vagy egyéb 
lényeges szerződésszegést követ el, akkor köteles Hantos Községi  Önkormányzat, 
mint támogatást nyújtó részére a nyújtott támogatást 30 napon belül megfizetni. 

 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy Horváthné Varjas Krisztina 2434 
Hantos, Nagylóki út 5. szám alatti lakost döntéséről értesítse, továbbá a Tündérkert 
Óvoda vezetőjénél mint munkáltatói jogkör gyakorlójánál fenti támogatások biztosítása 
érdekében kezdeményezze Horváthné Varjas Krisztina munkavállalóval  tanulmányi 
szerződés kötését , a tanulmányi szerződés megkötéséhez szükséges intézkedéseket tegye 
meg.  
 
Felelős: Fischer József  polgármester 
 
Határidő: 2012. augusztus 15. 
 

 

 

 

 
 

   (: Fischer József  : ) sk.                                                                                 ( : Gálné Papp Erika : ) sk. 

                           polgármester                                                                                                      körjegyző 


