
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzati igazgatási területre irányuló javaslatok, követelések 

 

I. Bérfejlesztésre irányuló követelések 

 

1. A köztisztviselői illetményalap 2008 óta, már 15 éve változatlanul 38.650 Ft. 2017-től, 

jogszabályi felhatalmazással lehetővé vált, hogy a képviselő-testületek – saját forrásból – 

megemeljék az illetményalapot. Az önkormányzatok nagyobb része ezt meg tudta tenni, egy 

kisebb része erre egyáltalán nem volt képes. Az elmúlt évek történései (járvány, háború, 

energiaválság) rontottak az önkormányzatok gazdasági helyzetén, jelentősen megnövelve a 

működési költségeket. Az illetmények fejlesztésére vonatkozó kérelmek lekerültek 

napirendről pénzügyi fedezet hiánya miatt. Évek óta jelezzük, hogy a jelenlegi 

illetménytáblák azonnali módosítására van szükség annak érdekében, hogy az 

átlagfizetésektől jelentősen leszakadó köztisztviselői illetmények rendezésre kerüljenek. Jó 

példának tartjuk az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény országgyűlési 

köztisztviselőkre irányuló rendelkezéseit az alábbi elvek miatt: 

 

- Magas szintű jogszabályban rögzíti az illetmények és az egyéb juttatások 

szabályait. 

- Rögzíti a bérek évenkénti felülvizsgálatát és emelésének követelményét, nem 

betonozza be az illetményalap összegét hosszú időre. - A tárgyév március 1-jétől a 

 

 

 

 

 



következő év február végéig terjedő időszakra megállapított illetményalap a Központi 

Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó 

nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset összegével megegyező összeg. A tárgyévre 

megállapított illetményalap nem lehet kevesebb, mint a tárgyévet megelőző évre 

megállapított illetményalap összege. 

A fenti elvek figyelembe vételével kialakított új bértábla jelentős alapilletmény emeléssel 

járna, amely automatikusan követné az inflációt. 

2. Továbbra is követelmény a diplomás bérminimum összegének meghatározása és 

törvénybe foglalása. 

 

3. Követelmény a törvényben meghatározott minimum cafeteria összegének növelése 300 

E Ft-ra, a jogosultsági kör kiterjesztése – közszolgálatban dolgozó valamennyi 

munkavállalóra terjedjen ki, ez jogszabályban is kerüljön rögzítésre. 

 

II. Önkormányzatok finanszírozási rendszerének módosítása a központi költségvetésből 

 

1. Át kell alakítani az önkormányzatoknak nyújtott állami finanszírozás rendszerét. Az egy 

főre jutó adóerőképesség és a lakosság létszámának figyelembe vételével túl általános 

finanszírozási szempont, nem veszi figyelembe adott településen ténylegesen ellátandó 

kötelező feladatokat, azok mértékét, és nem veszi figyelembe azon önkormányzatok 

helyzetét, akik önhibán kívül kerültek bele az energiaárak drasztikus emeléséhez köthető 

gazdasági nehézségekbe. 

 

2. A polgármesteri hivatalokban dolgozók béréhez való állami hozzájárulás továbbra is 

lakosságszámhoz van kötve, nem veszi figyelembe adott önkormányzat, hivatal kötelezően 

ellátandó feladatainak számát. A finanszírozási rendszerben hosszú évek óta nem volt 

változtatás, az ellátandó feladatok köre viszont bővült. A feladatok ellátásához szükséges 

átlagos hivatali létszám 60 % után kapnak az önkormányzatok állami normatívát. 

 

3. Fontos követelés, hogy az önkormányzatok által fizetett szolidaritási adó mértékét 

csökkenteni kell, ez is egy kvázi állami támogatást jelentene. Jelenleg a támogatási 

rendszer úgy működik, hogy pl. amit rendkívüli állami támogatás, rezsitámogatás 

formájában megkap az önkormányzat, azt a kiadási oldalon ki is fizeti az államnak pl. 

szolidaritási adó formájában. 

 

4. Az állami normatívák összegét emelni szükséges több kötelező feladatellátás területén: pl. 

szociális terület kötelező feladatellátását nem fedezik már az állami normatívák, vagy a 

szintén magas működési költséggel, magas nyersanyagköltségekkel járó közétkeztetés 

(ezen belül is a gyermekétkeztetés) területén.  

Ha nem támogatják az önkormányzatok működési költségeit, akkor csökkenjen 

jelentősen a szolidaritási hozzájárulási adó összege! 



5. Egyszerű eljárás keretében igényelhető, alacsony kamatozású hitelek felvételének 

lehetősége az önkormányzatok számára pl. energia megtakarítást, működési költségek 

csökkentését eredményező fejlesztések, beruházások érdekében. 

 

III. Törvénybe legyen iktatva ismét, hogy július 1-je munkaszüneti nap, a Közigazgatás 

Napja, a köztisztviselők és kormánytisztviselők ünnepe  

 

IV. Ne korlátozza a törvény a szakszervezeti tagdíj levonását, törölje ezt a jogalkotó a 

törvényekből! 

A közszolgálati szakszervezetek hátrányos megkülönböztetése elfogadhatatlan! Törölje a 

jogalkotó azt a szabályozást, hogy kormányzati (önkormányzati) igazgatási szerv a 

kormánytisztviselők (köztisztviselők) illetményéből a szakszervezeti tagdíjat csak az erre 

vonatkozó külön megállapodás esetén vonja le. 

 

Budapest, 2023. január 19. 
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