
 

 
 
 

 
HAT/394-          /2022. Előkészítésben közreműködött: 
  Fejes Zsuzsanna humánpolitikai referens 
  Petróczkiné Rajna Mónika közművelődési referens 
 

ELŐTERJESZTÉS 
az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények vezetőinek béremeléséről  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII.6.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 1. §-a 
értelmében a kulturális közfeladatot ellátó szervezetekben foglalkoztatottak, amelyek a központi 
költségvetésből rendszeres támogatásban részesülnek 2022. január 1-jétől beépülő jelleggel 20%-os 
béremelésben részesülnek.  
 
A Kormányrendelet végrehajtása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériumnak megbízásából az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő lehetővé tette a támogatási igények bejelentését az érintett intézmények 
számára 2021. december 15-i határidővel.  
 
A Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában álló érintett kulturális intézmények – Ady Endre Könyvtár 
(3000 Hatvan, Kossuth tér 3.), Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) és – az akkori 
nevén – Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) részéről megtörtént az 
igénylések benyújtása, melyek kedvező elbírálásban részesültek egyedi támogatási kérelmeik alapján, és 
vissza nem térítendő támogatást kapnak határozott időre. A megvalósítási időszak 2022. január 1. és 2022. 
december 31. közötti időszak, a felhasználási határidő 2023. január 31. A központi költségvetési szervek 
esetén 2022. december 31. napja. 
 

Intézmény megnevezése Az elnyert határozott időre szóló, vissza nem 
térítendő támogatás összege 

Ady Endre Könyvtár 9 151 915,- Ft 
Grassalkovich Művelődési Ház 7 146 934,- Ft 
Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 8 329 366,- Ft 
 
A Támogatói Okiratok a Kultúráért Felelős Államtitkárság előzetes tájékoztatása szerint 2022. február 3. 
hetében kerülnek megküldésre, továbbá a Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a miniszter 
az érintett intézmények részére 2022. március 1-jéig juttatja el béremelés megvalósításához szükséges 
forrást.  
 
Figyelembe véve a béremelés célját, hogy elősegítse az eredményes kulturális feladatellátást és támogassa a 
kultúrában dolgozók pályán tartását, valamint kedvező pályamodellt kínáljon, ezért indokolt a 20%-os 
bérfejlesztést határozatlan időre biztosítani a kulturális intézmények vezetői és alkalmazottai részére.  
 
 
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 az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth 
tér 3.) vezetőjének, Sinkovics Erikának a munkabérét a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
és a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII.6.) Korm. rendelet alapján 2022. január. 
1. napi visszamenőleges hatállyal határozatlan időre az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
                                               - Alapbér: havibér:  486 000,- Ft 
                                               - Vezetői megbízás:  54 000,- Ft 
 
                                               - Munkabér összesen:  540 000,- Ft 
 
A pénzügyi fedezet az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2022. március 15.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 

2. Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) vezetőjének, Valló Edének a munkabérét a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény és a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII.6.) Korm. rendelet alapján 2022. 
január. 1. napi visszamenőleges hatállyal határozatlan időre az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
                                               - Alapbér: havibér:  438 000,- Ft 
                                               - Vezetői megbízás: 54 000,- Ft 
 
                                               - Munkabér összesen:  492 000,- Ft 
 
A pénzügyi fedezet az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2022. március 15.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 

3. Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) vezetőjének, Kökény Ferencnek a munkabérét a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. 
(XII.6.) Korm. rendelet alapján 2022. január. 1. napi visszamenőleges hatállyal határozatlan időre az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 
                                               - Alapbér: havibér:  474 000,- Ft 
                                               - Vezetői megbízás: 54 000,- Ft 
 
                                               - Munkabér összesen:  528 000,- Ft 
 
A pénzügyi fedezet az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2022. március 15.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
Hatvan, 2022. február 16. 
 

   Horváth Richárd 
            polgármester 
Látta: 
  dr. Kovács Éva 

       jegyző 


