
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

28/2013.(IX.30.) önkormányzati    r e n d e l e t e 
a magasabb vezetői és vezetői pótlékok megállapításáról a köznevelési intézményben és az 

egyéb intézményekben 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) és i.) pontjában és a (2) bekezdésében; Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. számú melléklete, a közalkalmazottak jogállásáról  
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 72. § (2) bekezdése,valamint a végrehajtására kiadott 
326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 21. §-a, és a 77/1773.(V:12.) Korm. rendelet 10/A. § (1) bekezdése 
alapján az alábbiakat rendeli el:  

  
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed s Balassagyarmat Város Önkormányzata fenntartásában működő 
köznevelési és egyéb intézményekben közalkalmazotti jogállású magasabb vezetői és vezetői 
munkakörben foglalkoztatottak munkavállalóira, ezen közalkalmazottakat megillető vezetői pótlék 
mértékére. 
 

ILLETMÉNYPÓTLÉK MÉRTÉKE 
       2. § 

 
(1) A Képviselő-testület a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak 

magasabb vezetői és vezetői megbízáshoz kapcsolódó pótlék mértékét az illetményalap 
százalékában az alábbiak szerint határozza meg: 

a)  intézményvezető (óvodavezető)           40 %-a, 
b)  általános intézményvezető-helyettes    30 %-a és a 
c)  tagintézmény-vezető       20 %-a. 

 
(2) A képviselő-testület a a 77/1993.(V.12.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak 

magasabb vezetői és vezetői megbízásához kapcsolódó vezetői pótlékának mértékét a 
mindenkori közalkalmazotti pótlékalap mértékét a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 
fegyelembevételével az alábbiak határozza meg:  

a) gazdasági-műszaki szolgáltató intézmény intézményvezetője      450 %-a, és a  
b) település-üzemeltetési intézmény intézményvezetője              280 %-a. 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

3. § 
 

(1) E rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a magasabb vezetői és vezetői 

pótlékoknak a közoktatási és egyéb intézményekben történő megállapításáról szóló 29/2010. 
(VIII.23.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 21/2011.(V.26.) önkormányzati 
rendelet. 

 

 

 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester           jegyző 
 
Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2013. szeptember hó 30. 
 
 
  /: dr. Varga Andrea :/ 
  jegyző 


