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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gazdagné Fulmer Judit a Fodor András Általános Iskola igazgatója a mellékelt levelében 

azzal a kéréssel fordult Lengyeltóti Város Képviselő-testületéhez, hogy a Képviselő-testület 

engedélyezze 2012. január 1-jétől 1 fő pedagógus részére tanácsosi címpótlék adományozását. 

Az iskola igazgatója a címpótlék adományozásával a pedagógus magas szintű pedagógiai 

munkáját kívánja elismerni. A kérést az intézmény főigazgatója is támogatja. 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 39. § (3) bekezdése b) 

pontja szerint a munkáltató tartósan magas színvonalú munkavégzés vagy kiemelkedő 

munkateljesítmény esetén az „E”, „F”, „G”, „H”, „I” vagy „J” fizetési osztályba besorolt 

közalkalmazottnak tanácsosi, illetve főtanácsosi címet adományozhat. 

 

Ugyanezen jogszabály 71. § (1) bekezdése alapján a főtanácsost, a főmunkatársat, a 

tanácsost, valamint a munkatársat címpótlék illeti meg. A pótlék mértéke a (2) bekezdés b) 

pontja szerint tanácsosi cím esetén a pótlékalap ötven százaléka. 

 

A pótlékalap mértékét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg, amely 2012. évben 

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 57. 

§ (1) b) pontja alapján 20.000 Ft.  

 

A címpótlék többlet pénzügyi kötelezettségvállalást eredményez Lengyeltóti Város 

Önkormányzata számára, hiszen a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 

Megállapodásának 7. sz. melléklet IV. fejezet 2. pontja szerint az önkormányzatok 

kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közigazgatási területükön lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező gyermek után a kötelező felvételt biztosító óvodába, általános iskolába 

beíratott tagintézménybe a bevétellel nem fedezett kiadást gyermekarányosan megfizetik. 

Mindezek alapján a címmel járó címpótlék kifizetését a Fodor András Általános Iskola 2012. 

évi költségvetésében kell biztosítani, melynek összege 2012. január 1-jétől számolva: 10.000 

Ft x 27% x 11 hó = 139.700 Ft. 

 

Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés 

megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. 
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Határozati javaslat 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Fodor András Általános Iskola és Óvoda főigazgatója a Fodor András Általános 

Iskolában dolgozó 1 fő pedagógus részére 2012. január 1-jétől tanácsosi címet 

adományozzon. 

 

A tanácsosi címmel járó címpótlék összege a 2012. évi költségvetési évben 

10.000 Ft x 27% x 11 hó = 139.700 Ft, amely összeget Lengyeltóti Város 

Képviselő-testülete a Fodor András Általános Iskola 2012. évi költségvetésében 

biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

Lengyeltóti, 2012. január 20. 

 

 

 

 

Zsombok Lajos 

polgármester 

 

 

Az előterjesztést készítette: Jóváhagyta:  

 

 

Szücs Gábor dr. Szatmári Ibolya 

referens jegyző 

 


