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Az önkormányzat fenntartásába tartozó Nadapi Kerekerdő Óvoda óvodavezetője az óvoda 
2020. évi bérmegtakarítása terhére 1 havi jutalom kifizetését kezdeményezte az óvodai 
munkavállalók részére.  
A 2020. évben az óvodavezető és az óvodai dolgozók is kiemelkedő munkát végeztek különös 
tekintettel a még jelenleg is zajló koronavírus járványra. Ezen túlmenően további 
többletfeladatot jelentett a 2020/2021 tanévre megvalósult óvodabővítés is.  
Az óvodavezető folyamatosan koordinálta az átalakított óvodaépület és a kiszolgáló 
helyiségeknek megvásárolt konténeróvoda belső átrendezését. Mindezek folyamatos plusz 
terhet jelentettek minden óvodai dolgozó részére.  
 
Megköszönve az egész éves munkáját az óvodavezető részére is 1 havi bértömegnek 
megfelelő összegű jutalom kifizetéshez szükséges 380.930 Ft bruttó személyi juttatás + 
59.044 Ft szociális hozzájárulási adó fedezete önkormányzat költségvetésének általános 
tartaléka terhére biztosítható.  
 
A fentiek miatt a Nadapi Kerekerdő Óvoda költségvetésének személyi jutattásai 
előirányzatára 380.930 Ft a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatára 59.044 Ft 
előirányzat átcsoportosítahtó az önkormányzat 2020. évi általános tartaléka terhére.  
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Fedezetbiztosítás a Nadapi Kerekerdő Óvoda költségvetésének módosítására óvodavezető 
jutalmazására 

 
Nadap Község Polgármestere a döntéshozatal körülményei kapcsán az alábbiakat rögzíti. 
 
2020.11.04. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 
3.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti.” 
 
Fentiekre tekintettel Nadap Község Polgármestere az alábbi döntést hozom: 
 
A Nadapi Kerekerdő Óvoda költségvetésében a személyi juttatások előirányzatára - azon 
belül óvodavezető jutalmazására 380.930 Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékokra 59.044 
Ft-ot biztosítok Az átcsoportosítás fedezetét az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 
általános tartaléka terhére rendelem biztosítani. 

 
Felkérem a jegyzőt, hogy a határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket 
haladéktalanul tegye meg. 

 
A határozat végrehajtásáért felelős: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző 
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali, illetve a 2020. évi költségvetési rendelet 
módosítása 
 
Nadap, 2020. november 23. 
 

Köteles Zoltán Szabóné Ánosi Ildikó 
polgármester jegyző 
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