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Tisztelt Képviselő-testület ! 
Többször szót ejtettünk már azon dolgozók tervezett  béremeléséről, akiket a törvényi 
változások nem érintenek, ill. bérük irreálisan alacsonyan maradt az elvégzett munka és az 
önkormányzatnál töltött időt is figyelembe véve. 
A közalkalmazottak esetében a pedagógus bérfejlesztés nem érintette az óvodai  dajkákat, a 
konyhai személyzetet, a művelődésházi dolgozókat. Emelni szükséges a parkos fiúk és a 
mezőőrök bérén is, miután a minimálbér emelésével elveszti jelentőségét az a tény, hogy 
valaki „beugró” munkanélküliként vagy több éve, évtizede, szakképzetten végzi 
önkormányzatunknál munkáját. 
A hivatal  esetében a köztisztviselők esetében 2006-tól nem volt béremelés. 
A középfokúak besorolása, ill. szorzószáma mindig is  nevetségesen alacsony volt, 
(kezdőként nem éri el a minimálbért) s emiatt a középfokúak esetében óriási a lemaradás, több 
évtizedes köztisztviselői munka után alig haladja meg a minimálbért. 3 fő esetében szükséges 
valamiféle rendezés, kompenzálás. 
A javaslatokat természetesen az adott intézményvezetőjével együttesen terjesztem Önök elé, 
kérem a határozati javaslat elfogadását, mert ez alapján a 2014. évi költségvetésben már az 
eszerinti személyi juttatások kerülnek betervezésre, a dolgozókat pedig mielőbb át lehet 
sorolni. 
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Mindezek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 
 

Határozati javaslat 
…/2014.(I.27.) önkormányzat határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat és intézményei esetében a 2014-es költségvetési évre  az alábbiak 
szerint biztosít bérfejlesztési lehetőséget: 
 
     
ÖNKORMÁNYZAT 

  

 
Bértömeg     Járulék     összesen 

Park 252000 68000 320000 

Étkezés 1773000 479000 2252000 

Mezőőrök 612000 165000 777000 

Összesen 2.637.000 712.000 3.349.000 

    Óvoda 1.731.000 467.000 2.198.000 

MŰV.HÁZ 611.000 165.000 776.000 

Polg.hiv. 
    
550.000 

   
149.000 

              
699.000 

 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, az 
intézményvezetőket az átsorolások elkészítésére. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
Kapja:  pü.csop.vezető 
 
 
 
 
Alsónémedi, 2014. január 22. 
 
 
         Vincze József 
         Polgármester 
Az előterjesztés törvényes! 
 
       Dr. Percze Tünde 
             jegyző  


