
 

 

 

 

HAT/           /2022. Előkészítésben közreműködött: 

  Fejes Zsuzsanna humánpolitikai referens 

  Dr. Szilágyi Mária szervezési osztályvezető 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

az önkormányzati fenntartású óvodák vezetői részére megállapított illetmények emeléséről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakra 

tekintettel 2022. év január 1. napján négy óvodánk ( Hatvani Varázskapu Óvoda, Hatvani Napsugár 

Óvoda, Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda, Hatvani Százszorszép Óvoda) intézményvezetője három 

év közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján eggyel magasabb fizetési fokozatba lép, ezért 

illetményüket meg kell emelni. 

 

A Hatvani Gesztenyéskert Óvoda vezetője 2021. évben sikeres minősítési vizsgát tett, melynek 

eredményeként mesterpedagógus minősítést szerzett. A fenti kormányrendelet rendelkezései 

értelmében a 2021. évi pedagógusminősítő vizsga, minősítési eljárás teljesítéseként az 

intézményvezető illetményét 2022. január 1. napjától kell megemelni. 

 

Az illetmények változását indokolja továbbá, hogy a Kormányrendelet 2021. évi módosításának 

eredményeként annak 16. § (11) bekezdése szerint 2022. január 1. napjától a pedagógus előmeneteli 

rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott a (9) bekezdésben foglaltak alapján a pótlék és 

illetményeltérítés nélkül számított illetménye húsz százalékának megfelelő ágazati szakmai pótlékra 

jogosult. Ezen időpontot megelőzően az ágazati szakmai pótlék mértéke 10 % volt. 

 

Fentiekre tekintettel Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák 

intézményvezetőinek illetményét meg kell emelni.  

 

A Képviselő-testület 5 intézményvezető illetményének változásáról - magasabb fizetési fokozatba 

lépésre, illetve minősítésre tekintettel - már a 2021. november 25-i ülésén rendelkezett. Az 

illetmény összegébe azonban még az ágazati szakmai pótlék mértékének emelése beszámításra nem 

került, az érintett intézményvezetők illetményét így újra kellett számolni. Ezért a korábban 

meghozott döntéseket hatályon kívül kell helyezni.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és az 

alábbi határozati javaslatokat elfogadni. 

 

1. Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 258-262/2021. (XI. 25.) számú képviselő-

testületi határozatait hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal 



 

 

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 

 

2. Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 

Hatvan, Jókai utca 9.) vezetőjének, Varsányi Mónikának az illetményét 2022. január 1. napjától a 

magasabb vezetői feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 

- garantált illetménye:  411.075,- Ft 

- garantált illetménye összesen: 411.075,- Ft 

- magasabb vezetői pótlék (60 %): (2021.07.01 – 2026.07.01.) 109.620,- Ft 

- ágazati szakmai pótlék (20 %) 82.215,-Ft 

- kereset-kiegészítés Nkt. 65. § (2021.07.01 – 2026.07.01.)  10.000,- Ft 

 

- mindösszesen:  612.910,- Ft 

 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 

 

3. Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 

Hatvan, Gódor Kálmán út 13.) vezetőjének, Takóné Kovács Juditnak az illetményét 2022. január 

1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 

pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 

- garantált illetménye:  438.480,- Ft 

- garantált illetménye összesen: 438.480,- Ft 

- magasabb vezetői pótlék (60 %): (2021.07.01 – 2026.07.01.) 109.620,- Ft 

- ágazati szakmai pótlék (20 %)  87.696,-Ft 

 

- mindösszesen:  635.796,- Ft 

 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 

 

4. Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 

3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) vezetőjének, Pető Lászlónénak az illetményét 2022. január 1. 

napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 

- garantált illetménye:  447.615,- Ft 

- garantált illetménye összesen: 447.615,- Ft 



 

 

- magasabb vezetői pótlék (60 %): (2017.08.01 – 2022.07.31.) 109.620,- Ft 

- ágazati szakmai pótlék (20 %) 89.523,-Ft 

- kereset-kiegészítés Nkt. 65. § (2017.08.01 – 2022.07.31.)                                            15.000,- Ft 

 

- mindösszesen:  661.758,- Ft 

 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 

 

5. Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 

Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) vezetőjének, Nagyné Kis Gabriellának az illetményét 2022. január 

1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 

pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 

- garantált illetménye:  420.210,- Ft 

- garantált illetménye összesen: 420.210,- Ft 

- magasabb vezetői pótlék (60 %): (2021.07.01 – 2026.07.01.) 109.620,- Ft 

- ágazati szakmai pótlék (20 %)  84.042,-Ft 

- kereset-kiegészítés Nkt. 65. § (2021.07.01 – 2026.07.01.)  20.000,- Ft 

 

- mindösszesen:  633.872,- Ft 

 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 

 

6. Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 

Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) vezetőjének, Bereczkiné Valter Anitának az illetményét 2022. 

január 1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 

pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 

- garantált illetménye:  392.805,- Ft 

- garantált illetménye összesen: 392.805,- Ft 

- magasabb vezetői pótlék (80%): (2018.08.01 – 2023. 07. 31.) 146.160,- Ft 

- ágazati szakmai pótlék (20 %)   78.561,-Ft 

- kereset-kiegészítés Nkt. 65. § (2017.08.01 – 2023. 07.31.)  25.000,- Ft 

 

- mindösszesen:   642.526,- Ft 

 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 

7. Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 

Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.).) vezetőjének, Tormáné Tóth Évának az illetményét 2022. január 



 

 

1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 

pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 

- garantált illetménye:  438.480,- Ft 

- garantált illetménye összesen: 438.480,- Ft 

- magasabb vezetői pótlék (60 %): (2021.07.01 – 2026.07.01.) 109.620,- Ft 

- ágazati szakmai pótlék  87.696,-Ft 

- kereset-kiegészítés Nkt. 65. § (2021.07.01 – 2026.07.01.)  10.000,- Ft 

 

- mindösszesen:  645.796,- Ft 

 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 

8. Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 

3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) vezetőjének Sármányné Őszi Krisztinának az illetményét 2022. 

január 1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 

pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 

- garantált illetménye:  274.050,- Ft 

- garantált illetménye összesen: 274.050,- Ft 

- magasabb vezetői pótlék (60 %): (2021.07.01 – 2026.07.01.) 109.620,- Ft 

- ágazati szakmai pótlék (20 %)  54.810,-Ft 

 

- mindösszesen:  438.480,- Ft 

 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 

Hatvan, 2022. január 20.  

 

 Horváth Richárd 

 polgármester 

Látta: 

 

 dr. Kovács Éva 

 jegyző 


