
 
ELŐTERJESZTÉS 

Az önkormányzat fizikai munkakörben foglalkoztatottainak bérrendezéséről 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete minden évben tárgyalja intézményei működését mind a 
költségvetési koncepció mind pedig az intézményi beszámolók keretén belül. 
A 2015. évben leadott tájékoztatókban és koncepciókban – az elmúlt évek tendenciájának 
felerősödéseként – kiemelt problémaként jelentkezett az intézményeknél fizikai munkakörben 
dolgozók fluktuációja. 
 
A 2016. év költségvetésének tervezése során a problémakört a Képviselő-testület figyelembe 
vette, annak kezelésére a költségvetési rendeletben 22.000 eFt céltartalékot különített el. 
 
Kormányzati intézkedések következtében a pedagógusok, illetve a pedagógus munkát közvetlenül 
segítők illetménye 2013. év szeptemberétől 4 ütemben, mintegy 55,3%-kal került emelésre, 
valamint emelésre került a védőnők és a szociális ágazatban dolgozók illetménye is.  
Fenti kormányzati szintű központi bérrendezésből a Biatorbágyi Faluház, a Benedek Elek Óvoda 
valamint az Önkormányzat technikai munkakörben foglalkoztatott munkavállalói nem 
részesültek. 
 
A bérrendezés mértékének meghatározásakor alapvető szempont, hogy az Önkormányzat 
által nyújtott bérrendezésben részesülő technikai dolgozók ne kerüljenek hátrányba a központi 
intézkedésekből származó bérrendezésekben részesülőkhöz képest.  
 
A fejlesztéskor az egyes munkavállalók közötti megkülönböztetés lehetőségét biztosítjuk az 
intézményvezetők részére oly módon, hogy a testületi határozat szerinti bérnövekmény keret 
felosztásakor az adható emelkedés mértéke 0-20% közötti legyen. 
 
 
Munkakör megnevezése Érintett 

munkavállaló
k száma 

Átlagbér (bruttó) Felhasználható 
keretösszeg 

pedagógiai asszisztens  
8 fő 

 
134.439 Ft 

 
1 245 928 Ft 

adminisztratív munkatárs  
4 fő 

 
137 486 Ft 

 
587 666 Ft 

dajka 24 fő 129 000 Ft 3 711 408 Ft 
takarító 22 fő 118 323 Ft 3 193 528 Ft 
konyhai dolgozó 16 fő 122 717 Ft 2 385 003 Ft 
intézményi gondnok, 
karbantartó, portás 

 
 

13 fő 

 
 

132 412 Ft 

 
 

2 049 734 Ft 
Városüzemeltetésben 
foglalkoztatottak 

 
 

22 fő 

 
 

167 259 Ft 

 
 

4 149 554 Ft 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet döntése meghozatalára! 

 
Biatorbágy, 2016. május 17. 

 
         Tarjáni István s.k. 
             polgármester 

  



Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

/2016. (V. 26.) határozata 

 

Az önkormányzat fizikai munkakörben foglalkoztatottainak bérfejlesztéséről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat fizikai munkakörben 
foglalkoztatottainak bérrendezéséről szóló előterjesztést. A Képviselő-testület támogatja az 
érintett munkavállalók bérkompenzációját az előterjesztésben szereplő táblázat adatai 
alapján visszamenőleg 2016. január 01-i hatállyal. 
 
Javasolja az intézményvezetők részére a döntési jogosultság biztosítását a keretösszeg 
munkavállalók közötti felosztására azzal, hogy az adható emelkedés mértéke 0-20% közötti 
legyen. 
 
Határidő: 2016. június 15. 
Felelős: intézményvezetők 
 


