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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 40./2014.(VII.29.) számú 
határozata 

 
a védőnői álláshelyre beérkezett pályázatokkal kapcsolatos  előzetes véleményezéséről 

 
Hantos Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében „a védőnői álláshelyre beérkezett pályázatokkal kapcsolatos  előzetes 
véleményezéséről” szóló előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 

1.) Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  „Magyarország helyi 
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése 
alapján  területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező 
feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés ( továbbiakban: Feladat-
ellátási szerződés)  6.3.  pontjában biztosított előzetes véleményezési jogával élve  
egyetért azzal,  és támogatja,  hogy  
 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992. évi XXXIII. törvény 
83/A. § (1) bekezdésében és a Feladat-ellátási szerződés 6.1. pontjában  biztosított 
jogkörében eljárva – figyelemmel a Kjt. egészségügyi ágazatban történő 
végrehajtására kiadott 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire  
 

Kapásné Baráth Blanka 2434 Hantos, Hunyadi János utca 24. szám alatti lakost  
– határozatlan időre  - 2014. szeptember  1 napjától- három hónap próbaidő 
kikötése mellett  - védőnői munkakörben  kinevezze. 

 
2.) A Képviselő-testület előzetes véleményezési jogával élve  egyetért azzal,  és 

támogatja,  hogy Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kapásné 
Baráth Blanka  (sz.:Baráth Blanka , Székesfehérvár, 1989.08.27. anja neve:  
László Julianna)  2434 Hantos, Hunyadi János utca 24.sz. alatti lakos, 
(közalkalmazott) havi illetményét (figyelemmel a Kjt. rendelkezéseire) az 
alábbiak szerint állapítsa meg: 

 

 

- Kjt. 66. § (1) bekezdése szerinti garantált illetmény (F/1):        122.000 Ft 

 

              További szakképesítés, szakképzettség elismerésével összefüggő illetménynövekedés  

            - Kjt. 66. § (2)-(3) bekezdés alapján:                                                          0 Ft 

            - Kjt. 66. § (4) bekezdés alapján:                                                                             0 Ft 

  Garantált illetmény összesen:                                                         122.000 Ft 

            Illetmény összesen kerekítve:                                                                    122.000 Ft 
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Területi pótlék:              17.250 Ft 

 Szakdolgozói védőnői kiegészítő díj:                                        7.900Ft  

 Kerekítés miatt :            50Ft 

          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           Mindösszesen:                                                                    147.200 Ft 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Nagylók Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületét  értesítse. 
 
Felelős. Fischer József polgármester 
Határidő: azonnal 

 

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

                           polgármester                                                                             jegyző 


