
 

 
 
 

 
Előkészítésben közreműködött: 

Lukács László jegyzői irodavezető 
dr. Szilágyi Mária szervezési osztályvezető 

  
 
HAT/___________/2022. 

 
 

Előterjesztés 
jutalmak megállapításáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (4) bekezdése alapján az 
intézményvezetőt a fenntartó jutalomban részesítheti, amelynek éves összege vezető esetében nem 
haladhatja meg a vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének tizenöt százalékát. 
Ez a szabályozás a hét önkormányzati fenntartású óvoda vezetőjét érinti. 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (3) bekezdése szerint a 
kiemelkedő, illetőleg tartósan jó munkát végző közalkalmazottat a munkáltató jutalomban 
részesítheti. Naptári évenként a jutalom összege nem haladhatja meg a kifizetés esedékessége 
időpontjában a közalkalmazott kinevezés szerinti havi illetménye tizenkétszeresének harminc 
százalékát. 
A fenti jogszabályi előírásokat a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vezetőjének 
jutalmazása során kell figyelembe venni. 
 
A közművelődési intézmények vezetőinek jogviszonyát a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 
I. törvény szabályozza, mely a jutalomra vonatkozóan előírásokat nem tartalmaz. 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/H. § (1) 
bekezdése alapján a képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek 
meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem 
haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj hat havi összegét. 
 
A Kttv. 225/K. § (1) bekezdése szerint ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a polgármesteren az 
alpolgármestert, a megyei közgyűlés elnökét, alelnökét, a főpolgármestert, a főpolgármester-
helyettest is érteni kell. Erre tekintettel az alpolgármester esetében is a jutalom évi mértéke nem 
haladhatja meg az alpolgármestert megillető tiszteletdíj hat havi összegét. 
 
Fentiekre tekintettel a Hatvan Város önkormányzata fenntartásában lévő önkormányzati 
intézmények vezetőinek, valamint Hatvan város polgármesterének és alpolgármestereinek 
jutalmazására a határozati javaslatokban foglaltak szerint teszek indítványt.  
 
A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 37. § (7) bekezdése és 38. § (7) 
bekezdése alapján Hatvan város polgármestere és alpolgármesterei részére bruttó 6 havi 



 

 
 
 

illetményének, illetve tiszteletdíjának megfelelő jutalom fizetendő az éves költségvetés 
eredményes teljesítése esetén. 
A Kttv. fent hivatkozott rendelkezéseire tekintettel célszerű az SzMSz fenti rendelkezéseinek 
hatályon kívül helyezése annak érdekében, hogy a képviselő-testület egyedi döntés alapján 
állapíthassa meg a jutalmat és annak összegét. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az 
alábbi határozati javaslatokat elfogadni. 
 
1. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) intézményvezetője, Pető Lászlóné részére 2022. I. félévi 
munkájának elismeréseként bruttó 450.000,- Ft jutalmat állapít meg. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 
3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2022. július 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.) intézményvezetője, Tormáné Tóth Éva részére 2022. I. félévi 
munkájának elismeréseként bruttó 450.000,- Ft jutalmat állapít meg. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 
3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2022. július 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) intézményvezetője, Bereczkiné Valter Anita részére 2022. I. 
félévi munkájának elismeréseként bruttó 450.000,- Ft jutalmat állapít meg. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 
3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2022. július 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
 
 



 

 
 
 

4. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Gódor Kálmán út 13.) intézményvezetője, Takóné Kovács Judit részére 2022. I. félévi 
munkájának elismeréseként bruttó 450.000,- Ft jutalmat állapít meg. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 
3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2022. július 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
5. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) intézményvezetője, Nagyné Kis Gabriella részére 2022. I. félévi 
munkájának elismeréseként bruttó 450.000,- Ft jutalmat állapít meg. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 
3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2022. július 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
6. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Jókai utca 9.) intézményvezetője, Varsányi Mónika részére 2022. I. félévi munkájának 
elismeréseként bruttó 450.000,- Ft jutalmat állapít meg. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 
3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2022. július 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
7. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) intézményvezetője, Sármányné Őszi Krisztina részére 2022. I. 
félévi munkájának elismeréseként bruttó 390.000,- Ft jutalmat állapít meg. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 
3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2022. július 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 



 

 
 
 

 
 
8. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 3.) intézményvezetője, Sinkovics Erika részére 2022. I. félévi munkájának 
elismeréseként bruttó 450.000,- Ft jutalmat állapít meg. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 
3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2022. július 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
9. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Grassalkovich Művelődési Ház 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) intézményvezetője, Valló Ede részére 2022. I. félévi 
munkájának elismeréseként bruttó 450.000,- Ft jutalmat állapít meg. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 
3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2022. július 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
10. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) intézményvezetője, Kökény Ferenc részére 
2022. I. félévi munkájának elismeréseként bruttó 450.000,- Ft jutalmat állapít meg. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 
3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2022. július 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
11. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület) intézményvezetője, Semperger Katalin 
részére 2022. I. félévi munkájának elismeréseként bruttó 450.000,- Ft jutalmat állapít meg. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 
3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál 
rendelkezésre áll. 
 



 

 
 
 

Határidő: 2022. július 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
12. Határozati javaslat 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 37. § 
(7) bekezdése alapján Horváth Richárd polgármester részére a 2021. évben bruttó hat havi 
illetményének megfelelő jutalom kifizetését utólagosan jóváhagyja. 

 
2. A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) 

bekezdése alapján Horváth Richárd polgármestert 2022. I. félévi munkájának elismeréseként 
bruttó három havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 
3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál 
rendelkezésre áll. 

 
Határidő: 2022. július 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
13. Határozati javaslat 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 38. § 
(7) bekezdése alapján Lestyán Balázs társadalmi megbízatású alpolgármester részére a 
2021. évben bruttó hat havi tiszteletdíjának megfelelő jutalom kifizetését utólagosan 
jóváhagyja. 

 
2. A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) 

bekezdése és 225/K. § (1) bekezdése alapján Lestyán Balázs társadalmi megbízatású 
alpolgármestert 2022. I. félévi munkájának elismeréseként bruttó három havi 
tiszteletdíjának megfelelő jutalomban részesíti. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 
3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál 
rendelkezésre áll. 

 
Határidő: 2022. július 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
14. Határozati javaslat 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 38. § 
(7) bekezdése alapján Szinyei András társadalmi megbízatású alpolgármester részére a 
2021. évben bruttó hat havi tiszteletdíjának megfelelő jutalom kifizetését utólagosan 
jóváhagyja. 

 



 

 
 
 

 
2. A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) 

bekezdése és 225/K. § (1) bekezdése alapján Szinyei András társadalmi megbízatású 
alpolgármestert 2022. I. félévi munkájának elismeréseként bruttó három havi 
tiszteletdíjának megfelelő jutalomban részesíti. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 
3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál 
rendelkezésre áll. 

 
Határidő: 2022. július 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
Hatvan, 2022. június 24. 
 
 
 Smidné Vereb Julianna 
    bizottsági elnök 
 
Látta:  
 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző 


