MKKSZ HÍRLEVÉL
Kiadja a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók

FEGYELMEZETTEN, RENDBEN,
TÖRVÉNYESEN ZAJLOTT A NEGYEDIK
ÖNKORMÁNYZATI SZTRÁJK
ELINDULUNK AZ ÖTÖDIK, A KÉK
SZTRÁJK FELÉ?
A kollektívák, a szolidaritás, és a társadalmi támogatás
megerősödését hozta a kétnapos januári önkormányzati sztrájk.
Egyre többen ismerik fel; immár az önkormányzatiság intézménye,
a helyi demokrácia, az igazgatási szolgáltatások, a lakossági
részvétel és ellenőrzés felszámolódása fenyeget –gyorsértékelés a
helyzetről.

SZTRÁJK MÁSODIK HULLÁMA JÖN:
FEBRUÁR 15- 19!
Kétnapos sztrájkunk eseményeit a központilag nem ellenőrzött hazai
sajtó egészének kitüntető figyelme kísérte.
Az önkormányzati
dolgozók több mint negyven százaléka részt vett az MKKSZ által
szervezett
munkabeszüntetésben.
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2uncategorised/762-sajtoban-megjelent-hirek-onkormanyzati-sztrajkrol

A politikai sztrájk vádját nem csupán a tények tagadják – hiszen
harmadik éve és negyedszer léptünk fel gazdasági, bérezési és jogállási
céljaink érdekében - de még a Klubrádió közönségszavazása is 70
százalékos többséggel tanúsítja, hogy érdekvédelmi harcot folytatunk.
Mindez azt jelenti; sikerült elérnünk a lakosság többségét, és ők
tudják, hogy tíz éve változatlan béreink miatt lépünk fel.
A bérek rendezésre több lépcsőben és – kodifikált – részletes
javaslatokat készítettünk. Ezeket az elmúlt három évben következetesen
képviseltük; 38 650 Ft. helyett 60 000. - forintos illetményalapot
követelünk, de nem csak magunknak, hanem méltó bérezést, rendezett
bértáblát a további közel 200 ezer állami tisztviselő, közszolgálati
tisztviselő, közalkalmazott számára is, akiket eddig semmiféle
bérintézkedés nem ért el.
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Számunkra elfogadhatatlan, hogy hét önkormányzati szövetség
támogatása mellett, csakis a Megyei Jogú Városok Szövetségének
távolmaradása miatt a kormányzat két éve az egységes rendezési
javaslat hiányára hivatkozva tagadja meg az MKKSZ javaslatairól az
érdemi tárgyalásokat.
Sztrájksorozatunkkal történelmet írunk, következetes harcunk
mintát teremt, és precedenst, mert Európa legszigorúbb
sztrájkszabályozása mellett 98 hivatalban 6854 köztisztviselő vállalta a
sztrájkot, és mától már a február 15-19 közötti sztrájkra készül, mert
a Kormány még most is hallgat.
AZ MKKSZ elnöke ma reggeli levelében ismételten Orbán Viktor
miniszterelnökhöz fordult, és felkérte az 1989. évi VII. törvény 1.§ 3.
bekezdésében kimondott, az együttműködésre vonatkozó kötelezettség
betartására, és az 1994. január 13-ai sztrájkjogról szóló Megállapodás
9.
pontjában
kimondott
egyeztetés
megkezdésére.
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2018/orbanviktor0116.pdf
Ez már a harmadik alkalom, amikor a szakszervezet a törvényes
keretek betartásával ismételten követeli az tárgyaló fél kijelölését és
az érdemi érdekegyeztetés és sztrájktárgyalások megkezdését. Eddig
hiába!
Az MKKSZ vezetése, az ÖDOSZT Elnöksége köszönettel fogadta a
beérkezett szolidaritási nyilatkozatokat. Mindez bátorítást ad nekünk
a folytatáshoz, reméljük a kapcsolódást, a szolidaritási sztrájkok
meghirdetését, a konföderációk bekapcsolódását a közszolgálati
bérharcba.
Eddigi küzdelmeink eredményének látjuk, hogy az önkormányzati
igazgatás helyzetével kapcsolatban parlamenti vitanap szerveződik, a
törvényhozásnak talán mégis szembe kell néznie a mára kialakult
helyzettel, és napirendjére kell vennie az eddig e témában már benyújtott
törvényjavaslatokat.

FOLYTATJUK A HARCOT!
Minden szükséges dokumentum és iratminta már elérhető a
honlapunkon; megkezdtük a február 15. – 19. közötti három napos
kék sztrájk törvényes és jogkövető megszervezését!

ÖLTÖZZETEK A SZOLIDARITÁS KÉK SZINÉBE!
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Felhívásunkkal azon önkormányzati köztisztviselőkhöz is szólunk, akik a
helyi szakszervezet hiánya, vagy a kellő (50%) támogatottság hiánya
miatt nem tudnak csatlakozni a február havi sztrájkhoz. Őket kérjük,
egyéni csatlakozási igényüket fejezzék ki azzal, hogy a sztrájk napjaiban
hangsúlyosan öltözzenek KÉK színű ruhába, vagy ruhájukra tűzzenek fel
egy KÉK színű szalagot!
Felhívásunk szól valamennyi közszolgálatban dolgozóhoz, a
követeléseinket támogatókhoz, és mindenkihez, aki szolidaritását
szeretné kifejezni!
A február havi sztrájk napjaiban a KÉK szín legyen az
összetartozás, a közös cél, a szolidaritás, az érdekszövetség
kifejezésének színe!
Úgy a KÉF, mint az OKÉT fórumain egyaránt fellépünk céljaink érdemi
megtárgyalása érdekében. Munkánkról folyamatosan tájékoztatjuk a
parlamenti pártokat, a nemzetközi szakszervezeti partnereket és a
lakosságot.
Az MKKSZ a SZEF tagszervezeteként reméli az ÉSZT, a LIGA és a
MASZSZ tagszervezetek csatlakozását, a közszolgálati szakszervezeti
együttműködés kiterjesztését.
Budapest, 2018. január 16.

Boros Péterné
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