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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 2009. január 1-től a kinevezett és 
megbízott vezető számára évente, legkésőbb március 31-ig, illetve vezetői kinevezéstől, 
megbízástól számított 30 napon belül a kinevező írásba foglaltan prémiumfeladatokat tűzhet 
ki. 
 
Prémiumfeladatként a kinevezett, megbízott vezető munkakörével kapcsolatos, előre 
meghatározott feladat teljesítése, illetve teljesítmény határozható meg. Prémiumfeladat 
kitűzése esetén rendelkezni kell a teljesítési és értékelési határidőről. 
Az értékelési határidő nem lehet korábbi a tárgyév november 15-nél. 
 
A prémiumfeladat kitűzésekor meg kell határozni, hogy részteljesítés esetén jogosult-e a 
teljesítés mértékével arányos összegű prémiumra, valamint a részteljesítés esetén járó 
prémium összegét. Több prémiumfeladat kitűzésekor külön-külön meg kell határozni a 
teljesítés esetén járó prémiumot. 
A prémiumfeladat teljesítését írásban értékelni kell. 
 
A prémium - ideértve a több feladatért megállapított prémiumot is – mértéke naptári évenként 
nem haladhatja meg az egy naptári évre számított illetményének 10%-át. 
 
A prémiumot a teljesítés értékelését követően legkésőbb a tárgyévet követő évben a március 
havi illetménnyel együtt kell kifizetni. Évközben prémium előleg fizethető. 
 
Ha a vezető közalkalmazotti jogviszonya év közben a prémiumfeladat teljesítése előtt 
megszűnik, az értékelés és a részteljesítés esetén megállapított jogosultság alapján az arányos 
mértékű prémiumot legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni.  
 
A vezetői tevékenységbe tartozó feladatok ellátásáért a kinevezett vagy megbízott vezető 
jutalomban és kereset-kiegészítésben nem részesíthető. 
 
Pásztó városban az intézmények vezetői megbízott magasabb vezetők, határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszonyuk van és határozott idejű vezetői megbízásuk. 
 
2010. évre javaslom a Képviselő-testületnek az intézményvezetők részére prémiumfeladatok 
meghatározását az alábbiak szerint: 
 
Határozati javaslat:  
 
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. 

 
- Az intézmény gazdasági helyzetének stabilizálása. 

 
- Folyamatos betegellátás biztosítása. 

 
Általános Iskola igazgatója részére: 
 

- Normatíva igénylés feltételeinek megalapozottsága, illetőleg biztosítása és időbeni 
igénylése. 

 
- Nyertes pályázat eredményes lebonyolítása. 

 
- Bérbeadásból származó bevételek növelése /erdei iskola és egyéb szabad 

helyiségek/. 
 
Óvoda vezetője részére: 
 

- Normatíva igénylés feltételeinek megalapozottsága, illetőleg biztosítása és időbeni 
igénylése. 

 
- Nyertes pályázat eredményes lebonyolítása. 

 
- Az óvoda nevelési programjának felülvizsgálata, módosítása és a 2010-2011. 

nevelési évben történő alkalmazása. 
 

- Az óvoda fűtés korszerűsítésének munkálatai alatt az intézményi feladatellátás és 
munkarend zökkenőmentes szervezése. 

 
- Takarékos gazdálkodással törekedjen az intézmény éves költségvetésének 

végrehajtására, folyamatosan keresse intézményi szinten a költségcsökkentés, 
bevételnövelés területeit. 

 
Teleki László Városi Könyvtár És Művelődési Ház vezetője részére: 
 

- TIOP 1. 2. 3. – 08/2008. „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra 
fejlesztése” pályázat eredményes lebonyolításának segítése. 

 
- Az intézmény költségvetési kiadásainak mérséklése, bevételeinek növelése, új 

lehetőségek és források felkutatása. 
 

- Hatékonyan kapcsolódjon be a közcélú foglalkoztatásba, minél több személy 
számára biztosítson munkalehetőséget intézményrészeiben. Koordinálja a 
közalkalmazotti és közcélú munkatársak munkáját, növelve ezzel is az intézmény 
hatékonyságát. 

 
 



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 prémiumfeladatok teljesítését 2011. január 31-ig ellenőrizni és értékelni kell. 
 

Határidő: 2011. január 31. 
Felelős: polgármester 

 
3./ A prémiumfeladatok teljesítéséhez a 2011. évi költségvetésben a fedezetet biztosítani kell. 
 

Határidő: 2011. évi költségvetés készítés 
Felelős: polgármester 
 

4./ A prémiumfeladatok kitűzéséről az érintett intézményvezetőket értesíteni kell.  
 

Határidő: 5 nap 
Felelős: polgármester  

 
 
Pásztó, 2010. március 10. 
 
 
 
         Sisák Imre 
                           Polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
  

 Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 


