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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Immáron negyedik éve kérem a Tisztelt Képviselő-testület segítségét, hogy a 2008 óta változatlan 
köztisztviselői bérek, közalkalmazotti bérek helyi szinten való rendezését a lehetőségekhez mérten 
támogassa. 
 
Köztudott, hogy az illetmény rendszer változatlanul hagyásával ugyanakkor az évente növekvő 
minimál és garantált bér növekedésével egyre nő a feszültség az intézményi dolgozók között.  
A gyermekvédelmi és szociális ellátó rendszerekben jelentős, a pedagógusoknál és az egészség-
ügy egy részében igen jelentős bérfejlesztés zajlik. A kulturális területen és az oktatást közvetlenül 
segítők részére is történt kisebb %-os elmozdulás az elmúlt években. 
A különböző rendeletek által bevezetett intézkedések még nagyobb aránytalanságot okoztak a 
közszféra ágazataiban. Ennek az aránytalanságnak a mérséklésében nyújtott segítséget a dolgo-
zók részére a Képviselő-testület. 
 

• 2016-ban a 160/2016.  (VII.12.) számú határozatában szabályozta a kifizetés feltételeit, 
amely a feltételek teljesülése esetén, éves szinten maximum 30%-os, 

• 2017-ben a 112/2017. (IV.28.) számú határozatában szabályozta a kifizetés feltételeit, 
amely a feltételek teljesülése esetén, éves szinten maximum 40% volt. Mindkét esetben az 
illetményképzés során levonásra került az állami béremelés (minimálbér, garantált bér) és 
a szintén államilag biztosított pótlék(ok). Így az intézkedés során azok sem maradtak nehéz 
helyzetben, akik kimaradtak az állami béremelésből.  

 

  minimál bér ft/hó garantált bérminimum Ft6hó 

2015 105.000 122.000 

2016 111.000 129.000 

2017 1275.00 161.000 

2018 138.000 180.500 
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Összességében úgy ítélem meg, hogy az eddigi takarékos gazdálkodás eredményeképpen lehe-
tőség van az idei évben is a már előző két évben alkalmazott önkormányzati kompenzáció %-ának 
felülvizsgálatára csökkentve ezzel a dolgozók közötti bérfeszültséget és elősegítve megbecsülésük 
kifejezését. Ha csak az idei évet tekintjük az ASP rendszer bevezetése és az ezzel járó folyamatos 
képzések teljesítése, adatszolgáltatások, adatmigrációk körül jócskán akadtak-akadnak minden 
ügyintéző számára plusz feladatok, illetve a testületi döntések végrehajtása, nagy volumenű szak-
értelmet, kiemelkedő teljesítményt vár el, amelyben a köztisztviselők napi munkavégzésük során 
helytállnak. 
Ugyanakkor kérés érkezett felém az óvodai dajkáktól, hogy az önkormányzati kompenzáció idei 
meghatározásakor a Képviselő-testület arányaiban magasabb %-os eltérítést állapítson meg, hogy 
ezáltal a kisebb %-os illetményre jogosultak is részesülhessenek az önkormányzati kompenzáció-
ból. 
 
A Képviselő-testület korábbi (2016-2017) döntéseit figyelembe véve az alábbi javaslatot teszem: 
A 2018 év önkormányzati bérkompenzációjának meghatározásakor kérem a Képviselő-testület, 
hogy úgy alakítsa ki az álláspontját, hogy az eddigi egységes elvek biztosítása mellett minden kö-
zépfokú végzettségű dolgozó esetében az önkormányzati bérkompenzáció minimálisan a 10%-os 
mértéket elérje az állami béremelésen felül. 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, szíveskedjen.  
 
 
 
2018. május 15. 
  

Hegedűs Ferenc 
    polgármester  
 

 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehaj-
tása  

2016. évi önkormányzati bérkompenzáció 
2017. évi önkormányzati bérkompenzáció  

3. Jogszabályi háttér:  

2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet (2/2018. (II.26.) 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.( 05.25.) KT. HATÁROZATA 

 
„A” változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a ” Kérelem önkormányzati bér-
kompenzáció megállapítására „ tárgyában készült előterjesztést. 
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A Képviselő-testület támogatja az önkormányzati bérkompenzáció mértékét      % -os mértékben. 
A megállapított mértéken felüli állami támogatásban részesülők bérét rendezettnek tekinti. ( Család 
és Gyermekjóléti Központ dolgozói, Óvónők, Védőnők) 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc Polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási ha-
tósági szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2018. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.( 02.23.) KT. HATÁROZATA 

 
 

„B” változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a  
 
 
A Képviselő-testület nem támogatja a Polgármester által tett javaslatot.  
 
 
Határidő: ---- 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 

dr. Varga Tibor 
        jegyző 


