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ELŐTERJESZTÉS 
 

A központi  döntésekkel nem érintett munkavállalók illetményének rendezéséről  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország Kormánya döntései alapján 2023-ban, az alábbi illetmény emelkedések válnak kötelező 
erejűvé: 
- garantált bérminimum:  +14 %  
- minimálbér:       +16 % 
- pedagógus béremelés:  +10% 
- öregségi nyugellátás +15% 
 
A fentiek mellett a KSH adatai alapján 2022-ben az infláció mértéke 22,5% volt, melyen belül az 
élelmiszerárak 43,8, az energiaárak pedig 65,9%-kal növekedtek. 2023-ra a várható infláció mértéke 15,0-
19,5% az MNB előrejelzése alapján. 
 
A Kormány a helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott munkavállalók illetve köztisztviselők bérének 
rendezését az Önkormányzat Képviselő-testületére bízta, arról csak a minimálbér előírásával rendelkezett. 
 
A fentiek alapján javaslom 2023. évre az illetményalap 74.000 Ft-ra emelését, mely 10%-ot jelent. Erre a 
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdése 
biztosít lehetőséget a következők szerint: 
 
„(6) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2023. évben - az önkormányzat saját forrásai 
terhére - a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, 
illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben 
meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.[..].” 
 
Az illetményalap 10%-os növelésével párhuzamosan a rendelet hatálya alá nem tartozó, önkormányzati 
dolgozók, valamint a központi kormányzati intézkedések hatálya alá nem tartozó munkavállalók 
illetményének ugyanekkora mértékű emelése is szükséges. 
 
A fenti javaslat 54 fő köztisztviselőt és 58,5 fő önkormányzati dolgozót, a Biatorbágyi Karikó János 
Könyvtár 9 fő munkavállalóját, valamint a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ 20 fő dolgozóját  
érinti, évi költségvonzata nagyságrendileg 128 mFt. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés megtárgyalására, és a rendelet elfogadására! 
 
Biatorbágy, 2023. január 12. 
 
 

Tarjáni István s.k. 
Polgármester 

 
 
 

 
Határozati javaslat 



Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2023. (I. 26.) számú határozata 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a központi döntésekkel nem érintett 
munkavállalói részére egységesen 10% alapbér emelést biztosít 2023. január 1-i hatállyal.  

A Képviselő-testület a béremelés fedezetét 2023-as költségvetési rendeletében biztosítja. 

 

Határidő: 2023-as költségvetési rendelettel egyidejűleg 
Felelős: Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály 
 



Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

../2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 

A közszolgálati tisztviselők 2023. évi illetményalapjáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2023. évi központi 
költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott 
valamennyi köztisztviselőre terjed ki. 
 

2. § 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 
illetményalapját a 2023. évben - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ában, 
valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (1) 
bekezdésében foglaltaktól eltérően –74.000,- Ft-ban állapítja meg. 
 

3. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2023. január hónapra járó illetmények 
megállapításánál kell alkalmazni azzal, hogy a megnövelt illetményalap szerinti illetmény visszamenőleges 
elszámolással 2023. január 1. napjától kerül elszámolásra. 
 
 
 



INDOKOLÁS 
Általános indokolás 

 
 
A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (A továbbiakban: Kvtv.) 
65. § (6) bekezdése a helyi önkormányzat képviselő-testületének lehetőséget biztosít arra, hogy 
rendeletben a 2022. évben a polgármesteri hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – a Kvtv.-ben 
meghatározottnál magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot. 
 

Részletes indokolás 
Az 1. §-hoz 

 
A rendelet személyi hatályát határozza meg. 
 

A 2. §-hoz 
 
A Biatorbágyi Polgármesteri Hivatalban foglalkozatottak megnövelt illetményalapját meghatározó 
rendelkezés. 
 

A 3. §-hoz 
 
Hatálybaléptető és átmeneti rendelkezés. 
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