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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országos Érdekegyeztető Tanács a 2010. decemberi ülésén született bérmegállapodás
alapján 2011. évre átlagosan és éves szinten 4-6 százalékos bruttó bérfejlesztést javasolt a
munkáltatóknak.
A fenti béremelés és a minimálbér növelése biztosította volna, hogy a személyi
jövedelemadó törvény változása miatt az alacsony- és középkeresetűek nettó keresete ne
legyen alacsonyabb az előző évinél.
Az Országgyűlés FIDESZ és KDNP frakciója Bérmonitoring Bizottságot hozott létre
azzal a céllal, hogy a köz- és a magánszférában megvizsgálják, hogy a bérmegállapodás
teljesült-e.
Az önkormányzat tulajdonában lévő társaságok közül eddig a Dombóvár és Környéke
Víz- Csatornamű Kft. taggyűlésén jelezte, hogy szeretné végrehajtani a bérkompenzációt.
A társaságok egységes kezelése érdekében kérem a Képviselő-testületet, hogy döntsön a
bérkompenzációról.
A 2011. évi üzleti tervet a gazdasági társaságoknál az önkormányzat képviselője már
ennek tudatában tudja elfogadni.
A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Irodája a bérkompenzációval
kapcsolatos adatokat megkérte a vállalkozásoktól.
Az adatszolgáltatás legalább az alábbiakra terjedt ki:
- a társaság bérfejlesztést hajtott-e végre 2011. évben (bérfejlesztés mértéke),
- a béremelés fedezte-e a bérkompenzáció mértékét,
- 2010. évi nettó bér és a 2011. évi nettó bér bemutatása, ahol az adóváltozás miatt
alacsonyabb a bér,
- bérkompenzáció összegének és járulékának bemutatása,
- bérkompenzáció költségének forrása.
A kompenzáció számításakor a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi
kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet feltételeit kértük figyelembe
venni.
A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult foglalkoztatott csak bizonyos feltételek
esetében részesül a kompenzációban.
A társaságok által beküldött tájékoztatást az előterjesztéshez csatoljuk, az
adatszolgáltatás alapján a bérkompenzáció az alábbi költséggel jár:
§ Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi NKft.
10.840.200 Ft
§ Dombóvár Város- és Lakásgazdálkodási NKft.
989.076 Ft
§ Dombóvár és Környéke Víz- Csatornamű Kft.
2.491.872 Ft
§ Dombóvári Művelődési Ház NKft.
425.196 Ft
§ ÖKO-Dombó Kft.
243.048 Ft
Összesen:
14.989.392 Ft
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a társaságoknál a bérkompenzációt engedélyezni.
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Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyi jövedelemadó
törvény változása miatti bérkompenzáció végrehajtását az önkormányzati többségi,
illetve kizárólag önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében jóváhagyja a
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010.
(XII.30.) Korm. rendelet feltételeinek megfelelően azzal, hogy ennek forrását valamennyi
gazdasági társaságnak saját költségvetéséből kell biztosítania.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, vagy a képviselettel megbízott
települési képviselőt, hogy a taggyűléseken a bérkompenzációt hagyja jóvá.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. évi üzleti terv elfogadása
Végrehajtásért felelős: Polgármester,
önkormányzat képviselője,
gazdasági társaságok vezetői
Dombóvár, 2011. március 24.

Szabó Loránd
polgármester

