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Előterjesztés
a képviselő-testület 2019. november 13-i ülésére

Tárgy: Javaslat az alacsony keresetű önkormányzati 
fizikai és technikai dolgozók
bérhelyzetének rendezésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Bizonyára képviselőtársaim számára is köztudott, hogy intézményeinkben dolgozó fizikai és
technikai  munkatársak  bérhelyzete  rendezést  igényel.  Javaslatot  teszek  a  témával  több
ütemben való tárgyalásra. 

Első  körben  javasolom,  hogy  a  konyhai  alkalmazottak  bérrendezésével  foglalkozzunk.
Második  ütem a  takarító  személyzet,  a  karbantartók,  portások,  a  Városgazda  csoporthoz
tartozó  fizikai  állomány  és  az  intézményi  dajkák  bérrendezésére  terjedjen  ki.  Utóbbit  az
érintett  intézményvezetők  javaslata  alapján  külön  előterjesztésben  tárgyaljuk  meg  2019
decemberében és a bérrendezés összegét a 2020. évi költségvetésbe tervezzük be. 

Mostani  javaslatom  tehát  a  Városgondnokság  szervezeti  keretében  dolgozó  konyhai
alkalmazottak bérrendezésére irányul. 
Lehet  magasabb  összegű  illetményt  adni,  ha  a  közalkalmazott  kiválóan  alkalmas  vagy
alkalmas  minősítést  kapott.  Mindez  munkáltatói  döntésen  alapuló  illetményrészként
értelmezendő. 

Információm szerint  egy közalkalmazotti  státusban  dolgozó  konyhai  alkalmazott  jelenlegi
átlagbére bruttó 175 000 Ft. 

A helyzet  munkaerő-piaci  szempontból  is  tarthatatlan.  A kemény  fizikai  munkát  végző
konyhai  munkára  (reggeliztetés,  uzsonnáztatás,  ebédeltetés,  sőt  a  takarítás  is  rájuk  hárul)
egyre nehezebb munkatársat találni. 

A javaslat támogatása szociális érzékenységünk bizonyítása. Ezért kérem, hogy bruttó 30 000
Ft-tal emeljük meg a konyhai dolgozók alapbérét.  

Kérem, javaslatom támogatását. 

Határozati javaslat:

Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
1.) elfogadja első ütemben a Városgondnokság szervezeti keretén belül dolgozó konyhai

munkatársak bérrendezésére irányuló javaslatot.  
2.) a konyhai dolgozók bérét bruttó 30 000 Ft./hó összeggel megemeli. 
3.) megbízza a Városgondnokság vezetőjét a közalkalmazotti szerződések módosítására.  
4.) úgy  dönt,  hogy  a  többi  alacsony  keresetű  fizikai  és  technikai  dolgozók  (takarító

személyzet, karbantartók, portások, a Városgazda csoport fizikai állománya, dajkák
stb.)  bérrendezésére  a  decemberi  testületi  ülésre  készüljön  előterjesztés.  Az
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előterjesztés előkészítésébe az érintett intézményvezetőket vonja be. 
5.) a szükséges forrást az általános tartalékkeretből biztosítja. 

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2019. decemberi testületi ülés

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Az előterjesztést összeállította: Dr. Albert Gábor 

Dr. Albert Gábor
      önkormányzati képviselő 

Törökbálint, 2019. november 4.  


