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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit     

 Munkaközösség működésének jóváhagyása 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2021. október 21.-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Óvodánkban Szakmai munkaközösség működik, mely 2021/2022. nevelési évben is a Belső 
Önértékelési Csoport működtetését szeretné kiemelt feladatként tovább folytatni. 
A nem kötelező munkaközösség vezetői pótlék alsó határa 9.135.-ft. A pótlék folyósításának 
jóváhagyását 2021.09.01.-től 2022.08.31.-ig szeretném kérni saját költségvetés terhére. Ennek 
2021 évi költség vonzata 27.405 Ft + járulék. A munkaközösség vezetői pótlék 2022. évi költ-
ségvetésben várható összege 82.215 Ft + járulék. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
         Vinczéné Szunyogh Judit 
          óvodavezető 
 

2. Jogszabályi háttér a Munkaközösség működéséről:  

326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtá-
sáról 

2011 évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
118. § (1) A szakmai munkaközösség dönt 
a) működési rendjéről és munkaprogramjáról, 
b) szakterületén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről, 
c) az iskolai tanulmányi versenyek programjáról. 
(2) A szakmai munkaközösség - szakterületét érintően - véleményezi a nevelési-oktatási intézményben 

folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a továbbfejlesztésére. 
(3) A szakmai munkaközösség véleményét - szakterületét érintően - 
a) a pedagógiai program, továbbképzési program elfogadásához, 
b) az óvodai nevelést és az iskolai nevelés-oktatást segítő eszközök, a taneszközök, tankönyvek, se-

gédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásához, 
c) a felvételi követelmények meghatározásához, 
d) a tanulmányok alatti vizsga részeinek és feladatainak meghatározásához be kell szerezni. 
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 (4)136 A szakmai munkaközösség feladatainak ellátására a pedagógusok kezdeményezésére intézmé-
nyek közötti munkaközösség is létrehozható. Az intézmények közötti munkaközösség jogkörét, működé-
sének rendjét, vezetőjének kiválasztását az érdekeltek közötti megállapodás határozza meg. 

 (5)137 A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső értékelésben és ellenőrzésben akkor is 
részt vehet, ha köznevelési szakértőként nem járhat el. A szakmai munkaközösség - az SZMSZ-ben meg-
határozottak szerint - gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelő-oktató munkájá-
nak szakmai segítéséről. A nevelési-oktatási intézmény SZMSZ-e a szakmai munkaközösség részére to-
vábbi feladatokat állapíthat meg. 

 (6)138 Az óvodában, iskolában, kollégiumban az azonos feladatok ellátására egy szakmai munkaközös-
ség hozható létre. Külön szakmai munkaközösség működhet a tagintézményben. 

 (7)139 A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség vélemé-
nyének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre. 

 
 
 
 

3. Határozati javaslat: 

A változat: 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2021.10.21. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a munkaközös-
ség vezetői pótlék kifizetését saját költségvetés terhére melynek 2021. évi hatása szeptember 
01.-től 27.405- ft + járulék. A munkaközösség vezetői pótlék 2022. évi költségvetésben várható 
összege 82.215-ft + járulék. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a 
Belső Önértékelési Csoport munkaközösség vezetői pótlék tervezését a 2022. évi költségve-
tésben. 
 
Határidő: 2021.09.01 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 
 

B változat: 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2021.10.21. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és nem támogatja a munkakö-
zösség vezető pótlék tervezését és kifizetését a 2021/2022 nevelési évben. 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

                                                                                                                       Jámbor Lajos 
                                                                                                                            jegyző 


