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ELŐTERJESZTÉS 

Az önkormányzati alkalmazottak fenntartói pótlékáról, valamint a köztisztviselői 
illetményalapról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2019. februárjában, a 2019. évi 
költségvetés készítésekor döntött az Önkormányzatnál dolgozó közalkalmazottak illetve 
munkavállalók illetményéről a következőképpen: 

A. Biatorbágy Város Önkormányzata a közalkalmazottak megbecsülését szem előtt tartva 
helyi rendeletben biztosítja fenntartói pótlék formájában (ún. Biatorbágyi pótlék) az 
Önkormányzat fenntartásában működő óvodákban, bölcsődében, kulturális, valamint 
szociális intézményeiben egyes foglalkoztatottak anyagi elismerését 

B. A biatorbágyi köztisztviselők esetében az illetményalap 55.680,- Ft-ban került 
megállapításra 

A döntés két formában került előírásra: egyrészt módosítva lett a 4/2017. (II.24.) 
Önkormányzati rendelet a Köztisztviselői illetményalapról, valamint megalkotásra került az 
5/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet a fenntartói pótlékról.  

Az akkori előterjesztés, valamint az döntést leképező rendelettervezet tartalma szerint az 
illetményalap emelkedés 1 év határozott időre szólt, annak további biztosításáról a 
Képviselő-testület minden évben, az aktuális költségvetésében dönt, így jelenleg a 
köztisztviselői illetményalapról szóló rendelet az emelt illetményt a köztisztviselők részére 
biztosítja, a fenntartói pótlékról szóló rendelet ezt mindig az adott év költségvetése 
függvényében határozza meg. 

Tekintettel arra, hogy a munkaerőpiaci viszonyok, valamint a nominálbérek emelkedésének 
növekedési üteme az elmúlt évhez képest nem változtak, kérem a T. Képviselő-testületet, 
hogy a helyi rendeletekben biztosított juttatásokat a fenti munkavállalók részére továbbra is, 
annak testületi visszavonásáig biztosítsa. 

A fentiek értelmében kérem, hogy az 5/2019. (III.1.) Ör. 4. § (2) bekezdése az alábbiak 
szerint módosuljon: 

„ (2)     A pótlékok pénzügyi fedezetét Biatorbágy Város Önkormányzata mindenkori éves 
költségvetésében, az alapilletmény 20%-ának megfelelő mértékben biztosítja.„ 



 

A Képviselő-testület elé benyújtott költségvetés tervezet a fentiek végrehajtásához 
szükséges fedezetet tartalmazza. 

 

 

Biatorbágy, 2020. február 20. 

 

 

Tarjáni István s.k. 

polgármester  



 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 
…/2020. (II..) önkormányzati rendelete az 5/2019. (III.1.)  A fenntartói pótlékról 

szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

A fenntartói pótlékról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. 
pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el: 

1.§ A Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fenntartói pótlékról 
szóló 5/2019. (III.01.) Önkormányzati rendeletének 4.§ (2) bekezdését az alábbiak 
szerint módosítja: 

„4.§ (2) A pótlékok pénzügyi fedezetét Biatorbágy Város Önkormányzata mindenkori 
éves költségvetésében, az alapilletmény 20%-ának megfelelő mértékben biztosítja.” 

 

Záró rendelkezések 

 

2.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy az illetményalap 
meghatározása visszamenőleges elszámolással 2020. január 1. napjától kerüljön 
elszámolásra. 

 

 

 

 

Tarjáni István      dr. Orosz György 

polgármester               jegyző 
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