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E l ő t e r j e s z t é s

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2013. február 21-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges!

Tárgy: Javaslat köznevelési intézményvezető kiemelt munkavégzésért járó 
- 2013. július 31-éig szóló – kereset-kiegészítésének megállapítására

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: György Beáta személyzeti és szakoktatási szakreferens

Az előterjesztést megtárgyalta: Humán Erőforrás Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Pénzügyi fedezet: 841126-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

A határozat-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Bérczes Beáta Sándor Tamás Máténé dr. Ignácz Anita Éva
jogi előadó aljegyző jegyző

Dobos Adrienn Zsuzsanna
 irodavezető

mailto:varpalota@varpalota.hu


Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  határozataival  a  közoktatási
intézményvezetőket a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. § (12) bekezdése
alapján az intézményekben folyó minőségirányítási tevékenység koordinálása során nyújtott
munkájuk elismeréseként több alkalommal kereset-kiegészítésben részesítette. 

A kereset-kiegészítést a Képviselő-testület legutóbb 2012. december 31-éig állapította meg. A
Magyarország  2013.  évi  központi  költségvetésről  szóló  2012.  évi  CCIV. törvény  57.  §-a
szerint  2013.  évben  5.250,-  Ft/fő/hó  a  számítási  alapja  a  kiemelt  munkavégzésért  járó
kereset-kiegészítésnek. 

A közoktatási törvény említett paragrafusa rendelkezik a meghatározott munkateljesítmény,
illetve átmeneti többletfeladatok ellátásának elismerési módjáról, amely rendelkezés jelenleg
is hatályos.

A köznevelési  intézmények állami fenntartásba történő átadása következtében a Várpalotai
Összevont Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában kell döntést hozni a kiemelt munkavégzésért
járó kereset-kiegészítés megállapításáról. 

A  mellékelt  táblázat  tartalmazza  a  kiemelt  munkavégzésért  járó  kereset-kiegészítést  a
2012/2013-as tanévben 7 hónapra (2013. július 31-éig), melyet a Képviselő-testület korábban
is meghatározott a vezetőknek. 

Az előterjesztés megvitatását követően kérem döntsünk a határozati javaslat elfogadásáról!

Várpalota, 2013. február 7.

Talabér Márta
polgármester 



Várpalota város Önkormányzati
Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

A Képviselő-testület 2013. február 21-i ülésén meghozta a

………/2013. (II. 21.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t - ot:

1.) Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  köznevelési  intézményvezető
kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítését 2013. január 1-jétől 2013. július 31-éig
terjedő időszakra az alábbiak szerint állapítja meg: 

Intézmény Összeg
(Ft/hó)

Várpalotai Összevont Óvoda és
Bölcsőde

10.500

ÖSSZESEN: 10.500

A kereset-kiegészítéssel  a  Képviselő-testület  a  lelkiismeretes  vezetői  munkát  kívánja
elismerni. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék a kereset-kiegészítésnek
a határozat 1.) pontjában foglaltak szerinti havi, rendszeres kifizetéséről, továbbá annak a
költségvetési rendeletben való nyomon követéséről. 

Határidő: azonnal

Felelős: Talabér Márta polgármester

a végrehajtásban közreműködik: Pénzügyi Iroda 

Várpalota, 2013. február 21.

Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző
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