
A 7. napirendi ponthoz 
Előterjesztés  

 
Napirend: Óvodavezető vezetői pótlékának meghatározása  
 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   - 
 
Határozat - tervezet: -   
 
I. A téma ismertetése:  
  
Molnár Edit óvodavezető illetményével kapcsolatban kell döntenie a Képviselő – Testületnek, 
mivel a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése szerint:  
 

38. § (1) 2014. szeptember 1. és 2015. augusztus 31. között az illetményalap a teljes munkaidőre 
megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének 

a) 118,9 százaléka középfokú végzettség esetén, 
b) 163,3 százaléka alapfokozat esetén, 
c) 179,6 százaléka mesterfokozat esetén. 
(2) 2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. között az illetményalap a teljes munkaidőre 

megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének 
a) 119,3 százaléka középfokú végzettség esetén, 
b) 168,9 százaléka alapfokozat esetén, 
c) 186,4 százaléka mesterfokozat esetén. 
(3) 2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között az illetményalap a teljes munkaidőre 

megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének 
a) 119,6 százaléka középfokú végzettség esetén, 
b) 174,5 százaléka alapfokozat esetén, 
c) 193,2 százaléka mesterfokozat esetén. 
39. § Az Nkt.-nak és e rendeletnek a közalkalmazottak, munkavállalók illetményének, 

munkabérének meghatározására vonatkozó rendelkezéseit 2013. szeptember 1-jétől kell 
alkalmazni. 
 



 
  
Óvodavezető asszony hozzájárult a nyílt ülésen való tárgyaláshoz.  
  
A garantált illetménye a pedagógusok I. táblázatban van a „felsőfok alap” megnevezésű oszlop 
11-es kategória sorában, azaz bruttó 281.774 Ft összegben. Tavalyi évben ez az összeg 262.895 
Ft/hó volt. Magasabb vezetői pótléka 2013. szeptember 1. napjával 61.858 Ft – ban került 
meghatározásra a Képviselő - Testület 91/2013. (IX. 13.) számú határozatával.  
  
 



A vezetői pótlékkal kapcsolatban az alábbi határok között lehet dönteni: alsó határa bruttó 66.300 
Ft, felső határa bruttó 132.600 Ft.  
 
Az alsó határ kiszámítása: minimálbér (bruttó) 101.500 Ft * 163,3 % * 40% = bruttó 66.300 Ft   

A felső határ kiszámítása: minimálbér (bruttó) 101.500 Ft * 163,3 % * 80% = bruttó 132.600 
Ft.    

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. melléklete határozza meg az 
intézményvezetői pótlékok alsó és felső határát, azaz a 40, illetve 80%-ot.  

A köznevelési intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok és azok mértéke 
az illetményalap százalékában 

   A  B  C 

 1  Pótlék megnevezése  Pótlék alsó 
határa 

 Pótlék felső 
határa 

 2  intézményvezetői  40  80 

 3  osztályfőnöki/kollégiumban csoportvezetői  10  30 

 4  munkaközösség-vezetői  5  10 

 5  intézményvezető-helyettesi  20  40 

 6  nemzetiségi  10  10 

 7  gyógypedagógiai  5  10 

 8  nehéz körülmények között végzett munkáért járó  10  30 
 

    

2013. szeptember 1. napi időpontra a Képviselő - Testület a 91/2013. (IX. 13.) számú 
határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő – Testületének  
91/2013. (IX. 13.) számú  

Határozata  
 

A Képviselő - Testület   
 
Az óvodavezető illetményét 2013. szeptember1. napjától az alábbiak szerint alakul, módosítva 
ezzel ugyanezen időponttal a 31/2013. (III. 28.) számú határozat 4. pontját:   

4. 2013. szeptember 1. napjától   

a) az alapilletményét bruttó 262.895 Ft/hó összegben,   
b) illetménynövekedés szakképesítésre és szakképzettségre figyelemmel: 0 Ft/hó.  
c) a magasabb vezetői pótlékát 61.858 Ft összegben,  
d) Összes illetménye az a)-c) pontok alapján 100 Ft-ra kerekítve bruttó 324.800 Ft/hó.  

 
 
II. Alkalmazott jogszabályok:  

1. Kjt.  
2. a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet  
3. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. melléklete  

 
III. A döntés anyagi kihatása:  

Havi bruttó 66.300 Ft és 132.600 Ft között dönthet a Képviselő – Testület. Bruttó garantált 
illetménye havi 281.774 Ft.  

 



IV. Határozat-tervezet:  
Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 
…/2014. (…) számú 

Határozata 
 
A Képviselő - Testület   
A Képviselő - Testület   
 
Az óvodavezető illetményét 2014. szeptember1. napjától az alábbiak szerint alakul, módosítva 
ezzel ugyanezen időponttal a 31/2013. (III. 28.) számú határozat 4. pontját:   

4. 2014. szeptember 1. napjától   

e) a garantált illetményét bruttó 281.774 Ft/hó összegben,   
f) illetménynövekedés szakképesítésre és szakképzettségre figyelemmel: 0 Ft/hó.  
g) a magasabb vezetői pótlékát …………… Ft összegben,  
h) Összes illetménye az a)-c) pontok alapján 100 Ft-ra kerekítve bruttó …………… 

Ft/hó.  
 
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy döntsön a 
témában.  

 
(a határozat – tervezet elfogadása egyszerű többséget igényel.). 

 
 
Monostorpályi, 2014. szeptember 11. 
 
 

Tisztelettel:  
 

Szabó József  
polgármester  

  


