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Tisztelt Képviselő- testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a 96/2009./III.26./ számú határozatával az 
intézményvezetők részére prémiumfeladatokat tűzött ki. A döntés értelmében a feladatok 
eredményes teljesítése esetén az intézményvezetőt a 2009. évi illetménye 10%-a illeti meg. 
 
A prémiumfeladatok teljesítését és értékelését 2010. január 31- ig kell ellenőrizni és értékelni. 
Ehhez az intézményvezetőktől kértem egy önértékelést. 
 
A Képviselő- testület minden intézményvezető részére kitűzte a pályázati lehetőségek 
feltárását, pályázatok szakszerű elkészítését. A feladat eredményes teljesítése esetén a 2009. 
évi számított illetménye 5%-a illeti meg. 
 
Külön-külön határozott még a Képviselő- testület arról, hogy: 
 

 a Margit Kórház igazgatója az OEP finanszírozási szerződésnek megfelelően 
biztosítsa az ellátást, az ehhez kötött feltételek megalapozottak legyenek, 

 
 az iskola, az óvoda, a Területi Gondozási Központ és a Művelődési Központ vezetői 

részére meghatározta a normatíva igénylés megalapozottságát, biztosítását és időbeni 
igénylését, 

 
 az IPESZ vezetője részére az intézményi költségvetések és beszámolók határidőbeni, 

hibamentes elkészítését, leadását. 
 
E feladatok eredményes teljesítése esetén a 2009. évi számított illetmény 5-5%-a illeti meg. 
 
A Margit Kórház igazgatója a 2009. évben az intézmény gazdasági stabilitását megtartotta, 
pozitív szaldós eredménnyel zárta az évet. 
A Margit Kórház igazgatója éves illetményének 10%-a bruttó 647.992 forint. 
 
Az óvoda az elmúlt évben 15 pályázatot nyújtott be, amivel 2.530 e Ft-ot nyert az óvoda és az 
alapítványai részére, valamint 3 tagóvoda elnyerte a zöld óvoda (2009-2012) címet. A 
normatíva igénylésnél a 2008-2009. évnyitó normatívához képest a mutatószámok az áprilisi 
felülvizsgálatnál 2 fő lemondást eredményeztek, 2009-2010-re prognosztizált évnyitó 
normatívához képest a négyhavi teljesítés +10 fő eltérést mutat. 
Az óvodavezető éves illetményének 10%-a bruttó 321.166 forint. 
 
Az iskolák összevonásra kerültek, ezzel kissé beszűkültek a pályázati lehetőségek, de 6 
sikeres pályázattal nyertek 443.750 forintot eszközbeszerzésre, gyógy úszásra, táboroztatásra, 
jótékonysági bálok szervezésére, színházlátogatás utazási költségére, baleset megelőzési célra. 
TÁMOP pályázatot nyújtottak be egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok 
címmel, aminek összege 7.614.616 forint, továbbá pedagógusképzésre, ahol az elnyerhető 
összeg 15.994.244 forint. A normatíva igénylésénél (lemondás, pótigénylés) számottevő 
eltérés, szabálytalanság az adott időszakban a MÁK és a belső ellenőrzés megállapításai 
szerint nem volt. 
Az iskolaigazgató éves illetményének 10%-a bruttó 372.570 forint. 
 
A Városi Könyvtár és Művelődési Központ önállóan és a civil szervezetekkel együtt 35 
pályázatot nyújtott be, amiből 32 eredményes volt és 5.584 e Ft támogatást nyertek. A 
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Képviselő- testület támogatásával a „Tudásdepó-Expressz” EU-s forrásra benyújtott 
pályázattal 9.151.338 forintot kaptak. Az elnyert támogatásokból komoly számítógépes 
szolgáltatás bővítést, könyv vásárlást, a Művelődési Központ részére eszköz fejlesztés 
(hangtechnikai eszközök) tudtak finanszírozni. 7 pályázat megalapozta a 2010-es év szakmai 
munkáját, közel 2,5 millió forint jut a városi rendezvényekre, gyermek és ifjúsági színházi 
előadások fogadására, kistérségi munkára, uniós programokra. 
A Városi Könyvtár és Művelődési Ház vezetője éves illetményének 10%-a bruttó 275.500 
forint. 
 
A Területi Gondozási Központ vezetője részére előírt prémiumfeladatok közül a pályázati 
lehetőség nem teljesült, mert egyrészt korlátozott volt, mindössze a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás állami támogatására kiírt pályázaton vett részt, amin önhibáján kívül nem 
nyert, ugyanis a pályázat feltétele az volt, hogy 2009-ben legyen jogosult az állami 
támogatásra, de ezt nem lehetett igénybe venni, mert 2009. október 1-je előtt nem járt a 
szolgáltatásra támogatás, mivel Pásztó lakosságszáma 10.000 fő alá csökkent, 2009. október 
1-je után a kistérségi fenntartásnak köszönhetően a lakosságszám már nem jelentett 
problémát, másrészt a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt az éves minimum 40 fős átlagos 
ellátotti létszámot nem lehetett biztosítani. 
Normatíva igénylés feltételeinek megalapozottsága, biztosítása területén 150 e Ft támogatás 
visszafizetésére kötelezték. Az intézmény vezetője 2009. október 1-ig 67.215,5 e Ft állami 
támogatás igényléséért és elszámolásért felelt. 2009-ben a Magyar Államkincstár az 
étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint az idősek nappali ellátása normatív támogatásának 
2008. évi megalapozottságát vizsgálta. A visszafizetés oka volt, hogy az egyik hasznosi 
klubtag helyett hozzátartozója írta alá a megállapodást, mert a klubtag kórházban volt. Ezután 
sem szereztek be tőle aláírást és időközben bekövetkezett halála miatt már nem tudta csatolni 
meghatalmazását. 
A prémiumfeladatok ellátása mellett a 2009. év legnagyobb kihívását az intézmény szervezeti 
átalakítása jelentette: 
 

 2009. január végén az Idősek Átmeneti Otthona kistérségi fenntartásba került át. 
Februárban Pásztó Város Képviselő- testülete a Területi Gondozási Központ többi 
szolgáltatásának kistérségi fenntartásba történő átadásáról is döntött. Ehhez 
kapcsolódó legfontosabb feladatom a lakók és a dolgozók tájékoztatása és 
megnyugtatása, a kistérségi fenntartás előnyeinek hangsúlyozása, valamint a 
szervezeti átalakítás stratégiai tervének kidolgozása volt. 

 
 2009. májusban a Területi Gondozási Központ 5 éves munkáját átfogó és bemutató 

beszámoló elkészítése okozott jelentős munkát. 
 

 Júniusban két tagintézményben a szavazóhelyiségek kialakítása, valamint a 
választások eredményes lebonyolítása okozott többletmunkát. 

 
 2009. június 12-én döntés született a Területi Gondozási Központ kistérségi 

fenntartásba való átvételről. A döntést követően, minden szolgáltatás vonatkozásában 
el kellett készíteni a kistérségi szakmai programokat, valamit az SZMSZ-t. A több 
száz oldalas dokumentum elkészítése során, igen nagy nehézséget jelentett az 
információk begyűjtése a társult 16 településről. 

 
 2009. júliusában betörés nehezítette meg az Idősek Átmeneti Otthona dolgozóinak és 

lakóinak az életét, melynek kapcsán legfontosabb feladataim közé tartozott a 
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rendőrségi feljelentés, a nyomozás segítése, a fenntartó tájékoztatása, a lakók és a 
dolgozók megnyugtatása a pánik megelőzése érdekében. 

 
 2009. október 1- től intézményünk kistérségi fenntartásba került és önállóan 

gazdálkodó intézménnyé alakult át. A 28 fő új alkalmazott átvétele, a dolgozók 
megismertetése az új kollégákkal, szervezeti keretekkel, szakmai vezetőkkel, 
vezetendő dokumentációkkal jelentős többletmunkát okozott. Ezzel párhuzamosan az 
önálló gazdálkodás kereteinek, valamint az új munkaköröknek a meghatározása, az új 
feladatok megismerése és elsajátítása embert próbáló feladat volt minden érintett 
számára. 

 
 2009. november 1- től az Idősek Átmeneti Otthona 40 férőhelyes tartós elhelyezést 

biztosít. Ehhez kapcsolódóan a legfontosabb intézményvezetői feladatok közé tartozott 
a lakók és a hozzátartozók tájékoztatása, a jegyzői jövedelem-és vagyonvizsgálatok 
megkérése, az új térítési díjak megállapítása, valamint az új megállapodások 
megkötése. 

 
 2009. decemberében a legnagyobb kihívást az új intézmény költségvetésének az 

elkészítése jelentette, melynek kapcsán a legnagyobb nehézséget az információk 
begyűjtése okozta. További többletmunkát jelentett az étkeztetés, a házi 
segítségnyújtás és a nappali ellátás szakmai programjának, valamint az intézmény 
SZMSZ- ének ismételt átdolgozása a 2010. január 1- től belépő települések miatt. 

 
A felsorolt feladatok nem tartoznak ugyan a prémiumfeladatok közé, de sikeres teljesítésük 
legalább olyan jelentőségű, mint a Képviselő- testület által meghatározott prémiumfeladatok 
ellátása. 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény alapján 
javasolom, hogy 2010. évre is határozzon meg prémiumfeladatokat a Képviselő- testület az 
intézményvezetők számára az alábbiak szerint: 
 
Minden intézményvezető részére: 
 

- Pályázati lehetőségek feltárása –különösen az elhasználódott tárgyi eszközök 
kiváltása, továbbá a hiányos eszközök beszerzésére irányuló működést javító- és a 
pályázatok szakszerű elkészítése. 

 
-   Amelyik intézményben szavazókör működik, a szavazóhelyiségek kulturált kialakítása,   
     a szavazások zavartalan biztosítása. 

 
 
Margit Kórház igazgatója részére: 
 
OEP finanszírozási szerződésnek megfelelő ellátás biztosítása, az ehhez kötött feltételek 
megalapozottsága. 
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Általános Iskola, Óvoda, vezetője részére: 
 

- Normatíva igénylés feltételeinek megalapozottsága, illetőleg biztosítása és időbeni  
      igénylése. 
 
- Nyertes pályázat eredményes lebonyolítása 

 
 
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Ház vezetője részére: 
 

- TIOP 1.2.3.-08/2008. „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra 
fejlesztése”  pályázat eredményes lebonyolításának segítése. 

 
IPESZ  Vezetője részére: 
 
- Intézményi költségvetések és beszámolók határidőbeni hibamentes elkészítése és leadása. 
 
A feladatok eredményes teljesítése esetén a 2010. évi, személyenként számított illetmény 10 
%-a illeti meg az intézmények vezetőit. 
 
Határozati javaslat I. : 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta az intézményvezetők 2009. 
évi prémiumfeladatainak értékelését, a 2010. évi prémiumfeladatok kitűzését és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1.) Pásztó Városi Önkormányzat intézményeinek vezetői a 2009. évre kitűzött 
prémiumfeladatokat teljesítették, ezért részükre az alábbi összegű illetmény 
kifizetését határozza meg: 

 
Dr. Boczek Tibor   647.992 Ft 
Sárik Jánosné   321.116 Ft 
Antalné Prezenszki Piroska 275.500 Ft 
Édes Attila   372.570 Ft 

 
2.) A Területi Gondozási Központot 2009. október 1- től átvette a Többcélú Kistérségi 

Társulás. Az átvételig eltelt időszakot értékelve javasolj a Képviselő- testület a 
Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának az intézményvezető részére az éves 
illetménye 10%-ának kifizetését. 

 
3.) A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges iratok elkészítésére és a 

megállapított összegek kifizetésére. 
 
Határidő: az iratok elkészítésére,  a Többcélú Kistérségi Társulás tájékoztatására 5 nap, 
            az illetmény kifizetésére 2010.02.28. 
Felelős:    polgármester 
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Határozati javaslat II. : 
 
1./ A Képviselő-testület az intézményvezetők 2010. évi prémium feladatait az alábbiak szerint  
     tűzi ki: 
 
Minden intézményvezető részére: 
 

- Pályázati lehetőségek feltárása –különösen az elhasználódott tárgyi eszközök 
kiváltása, továbbá a hiányos eszközök beszerzésére irányuló működést javító- és a 
pályázatok szakszerű elkészítése. 

 
-   Amelyik intézményben szavazókör működik, a szavazóhelyiségek kulturált kialakítása,   
     a szavazások zavartalan biztosítása. 

 
Margit Kórház igazgatója részére: 
 
OEP finanszírozási szerződésnek megfelelő ellátás biztosítása, az ehhez kötött feltételek 
megalapozottsága. 
 
Általános Iskola, Óvoda, vezetője részére: 
 

- Normatíva igénylés feltételeinek megalapozottsága, illetőleg biztosítása és időbeni  
      igénylése. 
 
- Nyertes pályázat eredményes lebonyolítása 

 
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Ház vezetője részére: 
 

- TIOP 1.2.3.-08/2008. „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra 
fejlesztése”  pályázat eredményes lebonyolításának segítése. 

 
IPESZ  Vezetője részére: 
 
- Intézményi költségvetések és beszámolók határidőbeni hibamentes elkészítése és leadása. 
 
A feladatok eredményes teljesítése esetén a 2010. évi, személyenként számított illetmény 10 
%-a illeti meg az intézmények vezetőit. 
 
2./ A prémium feladatok teljesítését 2011.január 31-ig ellenőrizni és értékelni kell. 
 
    Határidő: 2011. január 31. 
    Felelős:    polgármester 
 
3./ A prémium feladatok  teljesítéséhez a 2011. évi költségvetésben a fedezetet biztosítani  
     kell. 
 
    Határidő: 2011. évi költségvetés készítés  
    Felelős:    polgármester 
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4./ A prémium feladatok kitűzéséről az érintett intézményvezetőket értesíteni kell. 
 
   Határidő: 5 nap 
   Felelős:   polgármester 
 
 
Pásztó, 2010. január 20.  
 
 
 
 
 
 
        Sisák Imre 
        Polgármester 
 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
 
 Dr Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 


