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ELŐTERJESZTÉS 
 

 
 
Készült:  A Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére 
 
Tárgy: A Széchenyi István Általános Iskola pedagógusainak 

jutalmazási kérése 
 
Előterjesztő: Vincze József polgármester. 
 
Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző  
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minősített többség        
Véleményezi: 
 
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság        
                                     
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság     
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Többször szóba került már a pedagógusok jutalmazása. 

Az írásos kérés megérkezett a Széchenyi István Általános Iskola részéről, mely a 
2014. évre a 13. havi fizetésüknek megfelelő összeg kifizetésére vonatkozik és a kifizetést 
Pedagógus Nap alkalmával szeretnék megtenni. Kérésemre kiegészítették a kérést. A 34 fő 
pedagógus és a 2 fő pedagógiai munkát közvetlenül segítő dolgozók garantált illetménye 
9.271.189,- Ft, mely kifizetését kérik. 
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Tekintettel a korábbi évek gyakorlatára, kérem, vegyék figyelembe azt az elvet, hogy minden 
önkormányzati dolgozó részére biztosítják azt a juttatást, melyet az egyik intézmény részére 
biztosítanak és javaslatom is ennek megfelelően kerül Önök elé.  
A javaslat az óvoda pedagógus munkakörben foglalkoztatottjait nem érinti, miután részükre a 
költségvetés tartalmaz jutalmat és ők részesültek a törvény szerinti bérfejlesztésben is. 
A javaslatom, hogy kizárólag az első félévre szóló jutalmazási összegről döntsenek, a 
második félévre szóló jutalom összegről az októberben megalakuló új képviselő-testület 
döntsön majd. 
Mindezek figyelembe vételével: 

• a Széchenyi István Általános Iskola részére a kért összeg 50 %-ának megfelelő összeg 
+ járulékai kerüljön pénzeszköz formájában átutalásra a KLIK felé pedagógusok 
jutalmazásra, azaz 4.635.595,- Ft + járulékai, 

• a Pénzügyi Csoport által kimutatott intézményi bérek alapján a jutalomkeret emelésére 
az alábbiak szerint kerüljön sor: 

– Szivárvány Napköziotthonos Óvoda     808.500,- Ft + járulékai 
– Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár     300.000,- Ft + járulékai 
– Önkormányzat     1.318.000,- Ft + járulékai 
– Polgármesteri Hivatal     2.259.000,- Ft + járulékai 

Összesen:      4.685.500,- Ft + járulékai 
 

Határozati javaslat: 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Széchenyi István Általános Iskola pedagógusainak jutalmazására vonatkozó kérést és 
úgy döntött, hogy az alábbi összegeket biztosítja az általános tartalék terhére: 

1.) A Széchenyi István Általános Iskola 34 pedagógusának és 2 fő pedagógiai munkát 
közvetlenül segítő dolgozójának jutalmazására 4.635.595,- Ft + járulékai összeget 
biztosít olya módon, hogy az összeget pénzeszköz átadással a KLIK részére 
átutalja. 

2.) A többi szakfeladaton foglalkoztatottak első félévi munkájának elismerésére az 
alábbi jutalomkeretet biztosítja a költségvetésben betervezett összegen felül: 
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda      808.500,- Ft + járulékai 
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár  300.000,- Ft + járulékai 
Önkormányzat     1.318.000,- Ft + járulékai 
Polgármesteri Hivatal    2.259.000,- Ft + járulékai 
Összesen:      4.685.500,- Ft + járulékai 
 

Határid ő: 2014. május 31. 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja:  pü. csop. vezető, KLIK 
 
Alsónémedi, 2014. április 16. 
       Vincze József 
       polgármester  
Az előterjesztés törvényes: 
 
   Dr. Percze Tünde 
         jegyző  


