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Tisztelt Bizottság!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működik Szekszárd Megyei Jogú
Város Városi Bölcsődéje.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a fenntartásába tartozó intézmény
vezetőjének megbízásával egyidejűleg meghatározza a vezető havi illetményét is, mely a
garantált illetményből és az intézményvezetői pótlékból áll.
Az önkormányzat fenntartásában levő intézmények vezetői esetében a Közgyűlés gyakorolja
a munkáltatói jogokat, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 67. § (1) bekezdés g) pontja szerint az önkormányzati intézményvezetők esetében az
egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
Az intézményvezetők ágazatai szakmai pótlék változásáról készült értesítést, egyéb
munkáltatói jogkör gyakorlójaként a polgármester jogosult aláírni, az intézményt érintő
bizottság tájékoztatását követően.
A köznevelési ágazati szakmai pótlék 2020. július 1-jétől a köznevelési feladatot ellátó
pedagógusokra, pedagógus szakképzettségűekre terjed ki. Ennek felel meg a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.
rendelet (Ép.r.) 16. §-ának a 24/2020.(II.24.) Korm.rendelettel 2020. július 1-jétől
megállapított (11) bekezdése is, mely szerint
„A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott a (9) bekezdésben
foglaltak alapján a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetménye tíz százalékának
megfelelő ágazati szakmai pótlékra jogosult.” A „pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá
tartozók” körébe pedig a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 65. § (9)
bekezdés c) pontja szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény
hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak is
beletartoznak.
A fentiek alapján a Városi Bölcsőde vezetője 2020.07.01. napjától 31.970,- Ft ágazati szakmai
pótlékra jogosult.
Kérem a Tisztelt Bizottságtól a tájékoztatás tudomásul vételét.

Szekszárd, 2020. július 17.

Ács Rezső
polgármester
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