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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1. A 2021. december 7. napjától hatályban lévő, a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről 

szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a kulturális tevékenységet végző 

közalkalmazottakról szóló 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó 

közalkalmazottak 2022. január 1. napjától beépülő jelleggel, differenciált módon 

történő 20%-os béremelésben részesülnek. A Táncsics Mihály Művelődési Ház 

igazgatója, Hantos-Jarábik Klára érintett a 20%-os béremelésben. 

2. 2022. január 1. napján lépett hatályba 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 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet, amely szerint a pedagógus 

előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott a pótlék és illetményeltérítés 

nélkül számított illetménye tíz helyett húsz százalékának megfelelő ágazati szakmai 

pótlékra jogosult. Az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetője, Egresiné Beck 

Zsuzsanna Gabriella, a II. sz. Napsugár Óvoda intézményvezetője, Hatosné Pásztor 

Gabriella és a III. sz. Összevont Óvoda intézményvezetője Ternesz Ferencné érintett a 

tíz helyett húsz százalékának megfelelő ágazati szakmai pótlékra való jogosultság 

kapcsán. 

3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete is módosításra került 2022. január 

1. napi hatállyal, amely szerint emelkedett a szociális ágazati összevont pótlék összege. 

A Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetője, Tar-Bárczy Szilvia Cintia 

érintett a szociális ágazati összevont pótlékra való jogosultság kapcsán. 

 

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 

703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a garantált bérminimum összege 2022. évben 260 

000,- Ft. 

 

A Képviselő-testület a 2021. december 7-én megtartott ülésén dr. Csiba Gábor Tamás 

munkabérét összesen ,- Ft összegben állapította meg. 

 

A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának fenntartásában működő 

intézmények intézményvezetőinek bruttó illetménye, illetve munkabére a következő 

táblázatban van bemutatva, illetve az utolsó oszlopban került rögzítésre a folyó év első napjától 

javasolt illetmény/munkabér figyelemmel az alábbi jogszabályokban foglalt vonatkozó 

rendelkezésekre és az előzetesen lefolytatott egyeztetésekre: 

• közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

• a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, 

• a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, 

• Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, 

• az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és 

• a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény. 
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A fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az önkormányzat 

fenntartásában működő intézmények intézményvezetőinek illetménye, valamint az 

önkormányzati tulajdonban álló cégek vezetőinek munkabére összegének meghatározását. 

 

 

Határozati javaslatok: 

 

 

1. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2022.(I.20.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának 

fenntartásában működő I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének illetményének 

megállapításáról 

A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy Egresiné Beck Zsuzsanna Gabriella intézményvezető 

illetményként 2022. január 1. napjától ,- Ft garantált illetményre, ,- Ft intézményvezetői 

pótlékra, ,- Ft kereset-kiegészítésre, ,- Ft nemzetiségi pótlékra, ,- Ft ágazati szakmai 

pótlékra és ,- Ft önkormányzati rendelet alapján megállapított pótlékra jogosult, így 

Egresiné Beck Zsuzsanna Gabriella illetményét összesen havonta bruttó ,- forintban 

állapítja meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

 

2. 



Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2022.(I.20.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának 

fenntartásában működő II. sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményvezetőjének 

illetményének megállapításáról 

A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy Hatosné Pásztor Gabriella intézményvezető illetményként 2022. 

január 1. napjától ,- Ft garantált illetményre, ,- Ft intézményvezetői pótlékra, ,- Ft 

kereset-kiegészítésre, ,- Ft ágazati szakmai pótlékra és ,- Ft önkormányzati rendelet 

alapján megállapított pótlékra jogosult, így Hatosné Pásztor Gabriella illetményét 

összesen havonta bruttó ,- forintban állapítja meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

3. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2022.(I.20.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának 

fenntartásában működő III. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének illetményének 

megállapításáról 

A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy Ternesz Ferencné intézményvezető illetményként 2022. január 1. 

napjától ,- Ft garantált illetményre, ,- Ft intézményvezetői pótlékra, ,- Ft kereset-

kiegészítésre, ,- Ft ágazati szakmai pótlékra és ,- Ft önkormányzati rendelet alapján 

megállapított pótlékra jogosult, így Ternesz Ferencné illetményét összesen havonta 

bruttó ,- forintban állapítja meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

4. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2022.(I.20.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetőjének illetményének 

megállapításáról 

A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy Tar-Bárczy Szilvia Cintia intézményvezető illetményként 2022. 

január 1. napjától ,- Ft pótlékok nélküli illetményre, ,- Ft magasabb vezető megbízáshoz 

kapcsolódó vezetői pótlékra, ,- Ft illetménykiegészítésre, ,- Ft ágazati szakmai pótlékra 

jogosult továbbá ,- Ft munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítést állapít meg, így 

Tar-Bárczy Szilvia Cintia illetményét összesen havonta bruttó ,- forintban állapítja 

meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

 

5. 



Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2022.(I.20.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának 

Táncsics Mihály Művelődési Ház igazgatója munkabérének megállapításáról 

A Képviselő-testület  

I. Hantos-Jarábik Klára igazgató munkabérét 2022. január 1. napjától havonta bruttó ,- 

forintban állapítja meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

6. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2022.(I.20.) határozata a Galéria ̕13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének munkabérének megállapításáról 

A Képviselő-testület  

I. Geiger Tamás ügyvezető munkabérét 2022. január 1. napjától havonta bruttó ,- 

forintban állapítja meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

7. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2022.(I.20.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének munkabérének megállapításáról 

A Képviselő-testület  

I. Tamási Ferenc ügyvezető munkabérét 2022. január 1. napjától havonta bruttó ,- 

forintban állapítja meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

8. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2022.(I.20.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezetőjének munkabérének 

megállapításáról 

A Képviselő-testület  

I. Dragóner Attila ügyvezető munkabérét 2022. január 1. napjától havonta bruttó ,- 

forintban állapítja meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

 

 

 

 

9. 



Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2022.(I.20.) határozata a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 

munkabérének megállapításáról 

A Képviselő-testület  

I. Kincses Péter József ügyvezető munkabérét 2022. január 1. napjától havonta bruttó ,-  

forintban állapítja meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. A határozati 

javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

 

Budapest, 2022. január 11. 

 

 

 

 ..........................................  ………………………  

 Bótáné Vajai Zsuzsanna Bese Ferenc 

 osztályvezető-helyettes polgármester 

 az előterjesztés készítője előterjesztő 

  

 


