
 
Előterjesztés 

Az óvodai technikai dolgozók bérfejlesztéséről 
 
 

Tisztelt Képviselő-Testület! 
 
Hingyiné Molnár Ildikó, a Benedek Elek Óvoda igazgatója az Oktatási Bizottság október havi 
munkaterv szerinti ülésén jelezte, 2017. II. félévében béremelést kért az intézményében 
technikai dolgozói részére. Az általa javasolt akkori béremelés mértéke a pedagógiai munkát 
segítők központi intézkedéséből származó 7%-os emelés mértékével egyezett meg.  
2017. évi költségvetés összeállítása során a Képviselő-testület szembesült azzal a 
problémával, hogy a közintézményekben foglalkoztatott dolgozók illetményének 
változásában a központi intézkedések nem egyformán jelentkeztek. A kormányzati 
intézkedések során eltérő és előre nem látható időpontokban kerültek rendezésre a 
különböző ágazatokban szakmai munkát végzők illetményei. A probléma kezelésére, illetve 
csillapítására a Képviselő-testület az Önkormányzat különböző dolgozói körei számára 
béremelést biztosított oly módon, hogy a béremelés azokat a dolgozókat érintette, akik a 
központi intézkedésekből semmilyen formában nem részesültek, a központi intézkedések 
közé beleértve a minimálbér mértékének emelkedését is. 2016-ról 2017-re a minimálbér 
emelkedése 14,86 %, a garantált bérminimum emelkedése  volt. A béremelések 
végrehajtásánál természeténél fogva olyan előfordult, hogy akinek az illetménye a 2016-os 
minimálbért meghaladta, viszont a 2017-est nem érte el nem részesült csak alacsonyabb 
mértékű emelésben. 
 
 
Az országos tendenciáknak megfelelően az intézményi szférában is jelentős problémát okoz 
a 2018-as évben a munkaerő elvándorlás, illetve a kieső munkaerők pótlása. Ennek oka az 
alulfizetettség, a vállalkozói szférában elérhető magasabb munkabér. Emellett 
önkormányzati körben nincs lehetőség túlmunkát végezni, illetve magasabb illetménnyel járó 
munkaidőben végezni a munkát (műszakpótlék). 
 
Az az előny, amit az munkáltatóként az Önkormányzat nyújtani tud – bejelentett munkahely, 
kiszámítható munkaidő, biztos fizetés, nincs szezonális jelleg, egy műszak, szabad 
hétvégék…. – már nem feltétlenül jelent megtartó erőt a technikai munkakörben dolgozók 
számára. 
 
Az óvodai munkakörök között – túl azon, hogy színvonalas feladatellátás csak 
együttműködve lehet - hierarchia van, mely hierarchiát a bérbeállások szintje is tükröz.  
A bérbeállások szintje központi kormányzati intézkedések alapján alakult ki, a pedagógiai-, 
és pedagógiai segítő munkát végzők illetményét, illetve illetményének elemeit, és azok 
növekedésének ütemét jogszabályok határozzák meg.  
 
Intézményvezető Asszony felé megkereséssel éltünk annak érdekében, hogy kimutatást 
tudjunk készíteni az intézményi dolgozók munkakör szerinti illetmény emelkedési mértékéről, 
melyet az alábbi táblázat mutat be:  
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Munkakör 
Emelkedés mértéke 

2016 2017 2018 
garantált bérminimum 5,73% 24,80% 10,80% 
konyhai dolgozók 6,17% 23,18% 2,73% 
takarítók 5,74% 22,28% 6,75% 
dajkák 5,74% 24,81% 12% 
Pedagógiai asszisztens 6,38% 21,11% 10,94% 
Óvodatitkár 5,74% 24,81% 12,11% 
fejlesztő pedagógusok 3,40% 4,38% 4,07% 
óvodapedagógusok 3% 5% 1,74% 
 
 
Az óvodai illetményváltozások munkakörönként, a garantált bérminimum mellett diagrammal 
szemléltetve: 
 
 

 
 
 
Az intézmény dolgozói illetményeit alapjaiban a  Közalkalmazotti törvény határozza meg, ezt 
kell az ágazati jogszabályokkal korrigálni. 
A technikai dolgozók illetménye a 2016,2017-es években a garantált bérminimum 110, 2018-
ban 100%.-a volt. 
 
Tekintettel arra, hogy  – az óvodán túl – az önkormányzati és önkormányzati intézményi 
fluktuáció mértéke jelentős, kezelni a jelenlegi bérekkel nehéz szükséges egységes 
megoldást keresni. Erre Intézményvezető Asszonytól is kértünk javaslatokat, mely az 
előterjesztés mellékletét képezi. 
 
A polgármesteri javaslat kialakításakor az alábbi két szempont került megfogalmazása: 
- az illetményemelés mértéke a már – központi szabályozás alapján – kialakult szakmai 
arányokat ne borítsa fel, 
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- az illetményemelés mértéke a kötelező minimálbér/garantált bérminimum emelésébe ne 
épüljön be a következő években 
 
A fentiek figyelembevételével javaslatom, hogy az Önkormányzat és valamennyi 
intézményében foglalkoztatottak részére helyi pótlék kerüljön megállapításra és kifizetésre. A 
pótlék javasolt összege 15.000 Ft/fő/hó. Ennek a pótléknak a költségvetési vonzata 
pótanyagban került kiküldésre. 
 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságokat, hogy a fenti kérdésben javaslatomat támogatni, illetve saját 
javaslatukat megtenni szíveskedjenek! 
 
 
 
 
 
  
 
 
Biatorbágy, 2018. november 07. 

 
Tisztelettel:      
   Tarjáni István s.k. 

   polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető 
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Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2018. (XI. 29.) határozata 

Az óvodai technikai dolgozók bérfejlesztéséről 
 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 

1) megtárgyalta az óvodai technikai dolgozók bérfejlesztéséről szóló kérdést. 
2) A Képviselő-testület az önkormányzat és önkormányzati intézményekben 

foglalkoztatottak számára ………………….. néven helyi pótlékot biztosít 
………………………….. Ft/hó összegben.  
 

 
 
Határidő: 2019. január 01-től 
Felelős: Polgármester, Jegyző, intézményvezetők 
Végrehajtásért felel: Intézmények 
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