
ELŐTERJESZTÉS 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. április 23-án tartandó ülésére 

 
a Szajoli Tiszavirág Óvoda vezetőjének megbízására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület az 1/2015. I. 8.) számú határozatában írta ki a Szajoli Tiszavirág Óvoda 
igazgatói állására a pályázatát. Megadott határidőig egy pályázó nyújtotta be a pályázatát, 
Berényiné Bencsik Erzsébet 5085. Rákóczifalva, Szent László Király út 23/a. szám alatti 
lakos. A benyújtott pályázatot véleményezte az óvoda nevelőtestülete és közalkalmazotti 
értekezlete, valamint a Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság. Ezen szervezetek véleménye 
a képviselő-testületi ülésen kerül ismertetésre részletesen. A Nemzeti Pedagógus Kar Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Küldöttgyűlése nem élt véleményezési jogával. Az erről szóló 
levelet mellékletként csatoltuk korábban az ülés anyagához. 
 
A határozati javaslat a kinevezésen túl tartalmazza nevezett illetményét is. Az illetmény 
meghatározásánál a kiinduló pont a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott 
vetítési alap, amely 101.500.-Ft. A 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 38. § (1) 
bekezdése alapján 2015. január 1. és 2015. augusztus 31. között az illetményalap a fent 
említett vetítési alap 163,3 %-a alapfokozat esetén, mivel a pályázó ezzel a fokozattal 
rendelkezik. Ennek megfelelően az illetményalap 165.750.-Ft. A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 7. melléklete alapján a pályázó jogviszonyát 
alapul véve, Pedagógus II. fokozatban a garantált illetmény az illetmény 185 %-a, azaz jelen 
esetben a 165.750.-Ft-nak a 185 %-a, ez összesen 306.637.-Ft, melyet az alábbi táblázat 11. 
kategória sora (felsőfok alap) mutatja: 
 

 
 
Az Nkt. 8. melléklete határozza meg az intézményvezetői pótlékok alsó és felső határát 40% 
és 80% között. A javaslatban 40 % szerepel, azaz az illetményalap 40 %-a, ez összesen 
66.300.-Ft. E két összeget összeadva alakul ki a javasolt 372.937.-Ft-os illetmény. 
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Határozati javaslat 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

……/2015. (IV. 23.) határozata 
 

a Szajoli Tiszavirág Óvoda vezetőjének megbízására 
 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 41 § (7) bekezdésében és a köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, fenntartói 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta meg.  
 
A Szajoli Tiszavirág Óvoda vezetői, magasabb vezetői munkakör betöltésére vonatkozó 
pályázatát eredményesnek nyilvánítja. 
 
Berényiné Bencsik Erzsébet (született: Bencsik Erzsébet, Szolnok, 1963. 04. 13., anyja 
neve: Tóvári Erzsébet) 5085 Rákóczifalva, Szent László Király út 23/A. szám alatti 
lakost, mint közalkalmazottat, a Szajoli Tiszavirág Óvoda köznevelési intézmény vezetői 
feladatainak ellátásával, 
 

2015. május 01-től 2020. július 01-ig határozott időre 
 

megbízza. 
 
A Szajoli Tiszavirág Óvoda vezetői, magasabb vezetői illetményét, a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), valamint a 326/2013. (VIII. 30.) 
Kormányrendelet alapján az alábbiak szerint határozza meg: 
 
 Nkt. szerinti alapbesorolása Pedagógus II. 306.637.-Ft 
 Magasabb vezetői illetmény pótlék (az illetményalap 40 %-a) 66.300.-Ft 
 Illetménye összesen 372.937.-Ft 
 azaz Háromszázhetvenkettőezer-kilencszázharminchét forint. 
 
 
Határidő: 2015. május 1. 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
 
Értesülnek:   1.) Berényiné Bencsik Erzsébet 
    5085 Rákóczifalva, Szent László Király út 23/A. 
 2.) Képviselő-testület tagjai Helyben 
 3.) Dr. Bartók László jegyző 
 4.) Szajoli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport 
 5.) Irattár 
 
 
Szajol, 2015. április 23. 
 
 Szöllősi József 
  polgármester 


