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Tisztelt Elnök Úr! 
 
 
2017. december 6-án levélben kezdeményeztem egyeztető megbeszélést, annak 
érdekében, hogy az önkormányzati köztisztviselők bérfejlesztéséről szóló tárgyalások 
folytatásának  -  kormány által meghatározott – feltétele teljesüljön. 
 
A december 11-i tárgyalási találkozón – személyesen vagy felhatalmazott képviselővel -  
résztvevők illetve a telefonon nyilatkozók (7 önkormányzati érdekszövetség és a Jegyzők 
Országos Szövetsége nevében) arról tájékoztattak, hogy a 2017. július 14-i 
belügyminisztériumi sztrájktárgyaláson előterjesztett MKKSZ sztrájkkövetelést 
valamennyien támogatják.  
 
A Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) képviseletében nem volt résztvevő a 
december 11-i egyeztetésen, ezért telefonon tájékoztattam Szita Károly Elnök Urat a 
megbeszélés eredményéről.  
 
Szita Károly Elnök Úr azt közölte velem, hogy az MJVSZ az önkormányzati 
köztisztviselői bérfejlesztés megoldására –a sztrájkkövetelés tartalmától eltérő - más 
szakmai javaslatot készített.  
 
2018. január 04-én (a mellékelt) levélben kértem Szita Károly Elnök Urat arra, hogy 
az MJVSZ szakmai javaslatát megismerhessem. Indítványoztam azt is, hogy az 
Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) – egységes 
önkormányzati érdekszövetségi javaslat alapján – ismételten kezdeményezze a 
bérfejlesztésről szóló tárgyalásokat.       
 
Ezúton tájékoztatom Elnök Urat arról, hogy levelet írtam a parlamenti pártok 
frakcióvezetőinek, kérve Őket arra, hogy az Országgyűlés módosítsa a 2017 évi C 
törvény 59 § (1) bekezdését és a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2018. 
január 1-i hatállyal 60.000 Ft-ban állapítsa meg.   
 
 
 
 
 
 
 

Iktatószám: 11/2018 
 



2 
 
Tisztelt Elnök Úr! 
 
 
Az Ön számára is ismeretes, hogy az MKKSZ – a bérfejlesztési tárgyalások eddigi 
eredménytelensége miatt – több lépcsős, és több napos munkabeszüntetést 
hirdetett meg.  
Kérem Elnök Úr személyes közreműködését annak érdekében, hogy az ÖNET alakítson 
ki egységes álláspontot, és annak alapján folytatódjanak a tárgyalások az indokolt 
bérfejlesztésért. 
 
Amennyiben az ÖNET plénumán és/vagy a sztrájkbizottsági tárgyalásokon a 
bérfejlesztés megvalósulásának esélyei ismertté válnak, abban az esetben a 
meghirdetett sztrájk folyamat felfüggesztést fogjuk kezdeményezni.  
 
 
Budapest, 2018. január 8. 
 
       Tisztelettel: Boros Péterné 
 
 
melléklet:  

- levél Szita Károly Elnök úrnak 
- levél parlamenti pártok frakcióvezetőinek 

 
 
 


