
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. szeptember 29. napján tartott rendkívüli, 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 

66/2021. (IX.29.) Kt. határozat 
Tárgy: 2021. szeptember 29. napján tartott rendkívüli ülés napirendjének 

elfogadása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron polgármester napirend 
javaslatát az alábbiak szerint: 
 
 
Nyílt ülés 
 

1. Az Algyői Szivárvány Óvodában a gyermekek felügyeletére pedagógiai 
asszisztens alkalmazása  
Előterjesztő: Jegyző 
 

 
Zárt ülés: 
 

2. A-Mezőgép Kft-vel az 1771/94 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó csere szerződés 
módosítása 
Előterjesztő: Jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Irattár 

 
K.m.f. 

 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. szeptember 29. napján tartott rendkívüli, 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 

67/2021. (IX.29.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyői Szivárvány Óvodában a gyermekek felügyeletére 

pedagógiai asszisztens alkalmazása 

 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. szeptember hó 29. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Az Algyői Szivárvány Óvodában a gyermekek 
felügyeletére pedagógiai asszisztens alkalmazása” tárgyú előterjesztését és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi az Algyői Szivárvány 
Óvoda intézményvezetőjének tájékoztatását a 2021/2022-es nevelési évben az 
óvoda humánerőforrásában jelentkező pedagógushiányról. 
 

2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Algyői Szivárvány Óvodában - a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 33/B. § (5) bekezdésében foglalt 
feltételek fennállása miatt - az intézményvezető a gyermekek felügyeletét nevelő 
és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy, azaz 
pedagógiai asszisztens alkalmazásával lássa el. 

 
3. A Képviselő-testület kéri az Algyői Szivárvány Óvoda intézményvezetőjét, hogy a 

pedagógushiány megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket a nevelési 
év folyamán tegye meg, és arról tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Ozsváth Lászlóné intézményvezető 
4. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 


