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Előterjesztés 
Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft, Viadukt Sport Nonprofit 

Kft, Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft bérfejlesztéséről 
 
A Viadukt Sport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója megkereséssel élt az Önkormányzat 
felé, melyben kéri, hogy a Képviselő-testület a Társaság dolgozói részére az idénre már 
elfogadott 10%-os bérfejlesztés mellett további 10%-os bérfejlesztést biztosítson. 
Kérése indoka, hogy munkavállalói számára az önkormányzati dolgozókéval azonos 
mértékű emelést szeretne biztosítani. A kérés forrásigénye a 2019-es évre 2.450.300 Ft.  
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 3 db saját tulajdonú Kft-vel rendelkezik, melyek 
közül a 2019-es évre egyik Társaságnak sem lett 20%-os bérfejlesztés biztosítva, a kérést 
valamennyi Társaságra kiterjesztettük. 
 
A Társaságok alkalmazottainak díjazásával ellentétben Biatorbágy Város Önkormányzat 
dolgozóinak illetményét ágazati jogszabályi keretek határozzák meg. Ezen jogszabályi 
keretek a fizetendő minimum illetmény összeget határozzák meg, ettől eltérni csak a 
Képviselő-testület döntésével lehet.  
Az önkormányzat dolgozói részére a Képviselő-testület illetmény emelésre a 2016-os 
évben adott lehetőséget, oly módon, hogy a jogszabályi kötelező illetményemelésben nem 
részesülő dolgozók számára 20% mértékű bérfejlesztésre biztosított lehetőséget és forrást. 
Jogszabályi kötelező illetményemelésben a minimálbéren foglalkoztatottak részesültek. 
 
A teljeskörű összehasonlítás érdekében információt kértünk valamennyi társaságtól a 
munkakörönkénti bérek változásáról, melynek %-os változását összefoglalva az 
alábbiakban mutatjuk be: 
 
 Év Viadukt Sport Kft. 

 
Média Nonprofit Kft. Egészségügyi Ellátó Kft. 

Bázisév a tárgyévet 
megelőző év 

2017. +3,53% +16,86% - 
2018. +4,96% +3,14% +2% 
2019. +11,42% +0,7% +11% 

Bázisév 2016. 2019. +21,08% +21,38% +13% 
Megjegyzések: 
- a számításoknál a Társaságok bértömegét vettük figyelembe, személyenkénti szórások lehetségesek 
- a Viadukt Sport Nonprofit Kft-nél, illetve a Média Nonprofit Kft-nél minimálbéren foglalkoztatott alkalmazottak nem voltak, 
így az emelkedés mértéke jogszabályi kötelező emelést nem tartalmaz 
- az Egészségügyi Ellátó Kft-nél a bázisév 2017. 
 
Kérem, a bizottságot tegye meg javaslatát, a képviselő testületet hozza meg döntését.   
 
Biatorbágy, 2019. április 03.  

Tisztelettel: 
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 
 
Készítette:  Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető 



Határozati javaslat 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

…/2019. (III. 28.) számú határozata 
A 
 

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft, Viadukt Sport Nonprofit 
Kft, Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft bérfejlesztéséről 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a saját tulajdonú gazdasági 
társaságokban alkalmazottak bérfejlesztéséről szóló előterjesztést. A gazdasági 
társaságok számára az alábbi béremeléseket biztosítja: 
- Viadukt Sport Nonprofit Kft       ………….. % 
- Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft     ………….. % 
- Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. ……..…… % 
 
A béremeléshez szükséges többletforrást a Képviselő-testület a költségvetés 
általános tartalékkeret évközbeni feladatok sorából biztosítja. 
 

  



Határozati javaslat 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

…/2019. (III. 28.) számú határozata 
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Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft, Viadukt Sport Nonprofit 
Kft, Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft bérfejlesztéséről 

 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a saját tulajdonú gazdasági 
társaságokban alkalmazottak bérfejlesztéséről szóló előterjesztést.  
A Képviselő-testület a saját tulajdonú gazdasági társaságok számára a társaságok 
2019. évi üzleti tervében jóváhagyott mértéken felüli bérfejlesztésre további forrást 
nem biztosít. 
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