
 

 
 
 

HAT/           /2023. Előkészítésben közreműködött: 
  Fejes Zsuzsanna humánpolitikai referens 
  Dr. Szilágyi Mária szervezési osztályvezető 
 

ELŐTERJESZTÉS 
az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények vezetői részére megállapított 

illetmények emeléséről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (11) bekezdése szerint a 
pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott a pótlék és illetményeltérítés 
nélkül számított illetményének alapul vételével ágazati szakmai pótlékra jogosult.  
A fenti jogszabály a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 524/2022. (XII. 16.) Korm. rendelettel történt 
módosítása szerint 2023. év január 1. napjától a köznevelési intézményekben a szakmai ágazati 
pótlék húsz százalékról harminckettő százalékra változott. Ezen jogszabályváltozás valamennyi 
óvodavezető bérét érint. 
 
A szakmai ágazati pótlék emelkedése mellett a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján biztosított kötelező átsorolás, valamint a kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 
hatályba lépése három intézményvezetőt érint, nevezetesen Sármányné Őszi Krisztina, Bereczkiné 
Valter Anita és Tóth Bettina intézményvezetőket. 
 
Az ismertetett jogszabályváltozások eredményeként az intézményvezetők illetményét 2023. január 
1. napjától a határozati javaslatokban szereplő összegekre kell emelni. 
 
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 Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) vezetőjének, Nagyné Kis Gabriellának az illetményét 2023. 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                                                                                                  134.467,-Ft 
- kereset-kiegészítés Nkt. 65. § (2021.07.01 – 2026. 07. 01.)                                          20.000,- Ft 
 
- mindösszesen:  684.297,- Ft 
 
Határidő: 2023. február 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 

2. Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Gódor Kálmán út 13.) vezetőjének, Takóné Kovács Juditnak az illetményét 2023. 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                                                                                                  140.314,-Ft 
 
- mindösszesen:  688.414,- Ft 
 
Határidő: 2023. február 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 

3. Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) megbízott vezetőjének, Tóth Bettinának az illetményét 2023. 
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, továbbá a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 
megállapításáról szóló 573/2022. (XII.23.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
- garantált illetménye:  246.645,- Ft 
- garantált bérminimumra való kiegészítés 49.755,- Ft 
- garantált illetménye összesen: 296.400,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (60 %): (2022.08.01 – 2023. 07. 31.) 109.620,- Ft 
- ágazati szakmai pótlék                                                                                                    94.848,-Ft 
 
- mindösszesen:  500.868,- Ft 
 
Határidő: 2023. február 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 



 
 

4. Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) vezetőjének, Sármányné Őszi Krisztinának az illetményét 2023. 
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, továbbá a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 
megállapításáról szóló 573/2022. (XII.23.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
- garantált illetménye:  283.185,- Ft 
- garantált bérminimumra való kiegészítés 13.215,- Ft 
- garantált illetménye összesen: 296.400,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (60 %): (2021.07.01 – 2026. 07. 01.) 109.620,- Ft 
- ágazati szakmai pótlék                                                                                                    94.848,-Ft 
 
- mindösszesen:  500.868,- Ft 
 
Határidő: 2023. február 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 

5. Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Jókai utca 9.) vezetőjének, Varsányi Mónikának az illetményét 2023. 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                                                                                                  131.544,-Ft 
- kereset-kiegészítés Nkt. 65. § (2021.07.01 – 2026. 07. 01.)                                          10.000,- Ft 
 
- mindösszesen:  662.239,- Ft 
 
Határidő: 2023. február 15. 
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 2023. 
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:  401.940,- Ft 
 
- garantált illetménye összesen: 401.940,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (80 %): (2018.08.01 – 2023. 07. 31.) 146.160,- Ft 
- ágazati szakmai pótlék                                                                                                  128.621,-Ft 
- kereset-kiegészítés Nkt. 65. § (2017.08.01 – 2023. 07. 31.)                                          25.000,- Ft 
 
- mindösszesen:  701.721,- Ft 
 
Határidő: 2023. február 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 

7. Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) vezetőjének, Tormáné Tóth Évának az illetményét 2023. 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                                                                                                  140.314,-Ft 
- kereset-kiegészítés Nkt. 65. § (2021.07.01 – 2026. 07. 01.)                                          10.000,- Ft 
 
- mindösszesen:  698.414,- Ft 
 
Határidő: 2023. február 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
Hatvan, 2023. január 19. 
 
 
 
 

 Horváth Richárd 
 polgármester 
 
 

Látta: 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző 


