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AZ EGYEZTETÉS VÉGET ÉRT, MIELŐTT AZ ÉRDEMI
PÁRBESZÉD ELKEZDŐDŐTT VOLNA.
A KORMÁNY HAJTHATATLAN!
ELKERÜLHETETLEN AZ ÖNKORMÁNYZATI
SZTRÁJK!
Sztrájktárgyaláson jártunk a Belügyminisztériumban. Végül is, és összességében
is az mondható, az önkormányzati dolgozókat képviselő delegációnk minden
javaslatát gátlástalan eleganciával visszautasította a Kormány.

AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKIG SEMMI NEM VÁRHATÓ?
NEKÜNK IS JOGUNK VAN MEGTUDNI, MIRE KÉSZÜL A KORMÁNY!
A KORMÁNY FENNTARTJA AZ ÖNKORMÁNYZATOK RENDEZETLEN ÉS
KISZOLGÁLTATOTT HELYZETÉT; SE BÉR, SE BIZTONSÁG?
Az MKKSZ sztrájkköveteléseivel kapcsolatos egyeztető megbeszélésre, március
7-én, csütörtökön, a Belügyminisztérium épületében került sor. Ezen az MKKSZ
javaslatára részt vettek az önkormányzati érdekszövetségek vezetői is. Az
esemény megkésett, de a törvény által előírt alkalom volt, amelyet a február
elején indított sikeres sztrájkelőkészítési folyamat kényszerített ki.
A sztrájkegyeztetés alapját azok a követelések alkották, amelyekben az MKKSZ
Elnöksége összefoglalta az önkormányzatoknál dolgozók jogállási és
bérköveteléseit. http://www.mkksz.org.hu/html/main/2019/onkormcelkituzes.pdf
Minden érintettnek fontos tudnia, hogy a köztisztviselők sztrájkjogának
gyakorlását az általános jogi kereteken belül a Magyar Köztársaság Kormánya
és a szakszervezetek között 1994-ben kötött MEGÁLLAPODÁS rendezi.
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Az egyeztető tárgyaláson az MKKSZ küldöttségét vezető Boros Péterné elnök
mellett a delegáció tagja volt Dr. File Beáta, az MMKSZ Önkormányzati Dolgozók
Országos Szakmai Tanácsának elnöke és Dr. Veres Ildikó az MKKSZ alelnöke is.

Pogácsás Tibor, a BM önkormányzati államtitkára megnyitó szavaiban
köszöntötte a megjelent önkormányzati érdekszövetségek vezetőit is, akik,
mint kiemelte „tényleg különböző adóerőt képviselnek”, de arra is utalt, hogy a
gazdagabb önkormányzatok Kormány által létrehozott (kikényszerített) 11
milliárdos Szolidaritási Alapjából a problémák megoldódtak, más nem várható.
Boros Péterné: Jó és méltányos, hogy a szakszervezeti sztrájkkövetelések
egyeztetésén az önkormányzati érdekszövetségek képviselői is részt vesznek.
„Érdemi tárgyalást remélünk”- mondotta, s nem a követelések értelmezését,
magyarázatát, mert azokkal mindenki tisztában van.
Pogácsás Tibor: Álláspontunk változatlan; az önkormányzati tisztviselőket az
önkormányzatok munkáltatják, tehát fizetik. A létrehozott 11 milliárdos alap
hordozza a megoldást, több és más most nincs.
Boros Péterné: Számunkra nyilvánvaló, hogy a bérelmaradás kiegyenlítésére, és
a megoldás biztonságát garantáló fedezetre állami, költségvetési pénzre van
szükség. Ennek részleteire szakmailag megalapozott javaslatot tettünk. Egy
biztonságos életpályát kívánunk megalkotni. Ma káosz van, és pillanatnyi
megoldások, amelyek egy évre adnak átmeneti lehetőséget. Az illetményalap a
meghatározó kérdés, ami maradt az eredeti 38 650 Ft. Ez sok helyen évtizede
változatlan, helyenként ugyan 60 ezerre nőt, de jellemzően 40- 42 ezer forint
körül állt be. Ez az összeg a mai szakmai bérminimumhoz sem elég, s ami a
középfokú végzettségüknek sem bért, sem jogot (biztonságot) nem ad. A
tapasztaltak és diplomások bérét pedig a most belépőkkel tartja egy szinten. Ez
tarthatatlan, nincs munka szervezet, ami így tartósan üzemképes marad!
Jelenleg hatodik alkalommal állunk egy sztrájk előtt. De mi nem
munkabeszüntetésre, hanem tárgyalásra, megegyezésre készültünk. Az MKKSZ
az önkormányzati területen 2017-ben három évre kiterjedő megoldási
javaslatot tett. Mára a problémák 11 évesek lettek. Lényeges változást nem
sikerült elérnünk.
A Kormány által az önkormányzatoknak – követelésünkre - adott lehetőség,
hogy saját erőből emelhettek az illetményalapon, csak ott hozott eredményt,
ahol erre van pénz. Vagy akarnak adni! Ám még a szolidaritási alapra irányuló
pályázatok alapján is átlagban csak 20 % emelést sikerült realizálni. Azt látjuk,
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hogy a mai, vegyes, egyedi alkukkal terhes rendszer teljesítésképtelen, megyei
jogú városok közül is többen gondban vannak.
Talán – szabályaink szerint – jövő hét kedden még lehet egy eredményesebb
forduló – mondotta Boros Péterné.
Pogácsás Tibor: Nekünk (BM) is vannak korlátaink, Ez a vita most nyitott marad.
Az önkormányzati területen a bérminimumot a Kormány biztosítja, az nem a 11
milliárdból van. A munkáltató a jegyző; sok helyen nem az illetményalapot
növeli, hanem más megoldást keres ő, vagy a testület…
Borbély Lénárd, a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége társelnöke: A
kormánytisztviselők illetményalapja ma 60 ezer, és erre jön 40% kiegészítés, a
köztisztviselőink átlagban ma 42 ezres illetményalapon vannak, a különbség
veri a bruttó 100 ezer forintot. Elmennek az embereink! Elmennek!
Kovács Péter, a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége alelnöke: Bérharc és
munkáltatói vetélkedés folyik. Jó hogy a dolgozók adott százalékát személyi
béren alkalmazhatjuk. De csak 6 hónap után! Ma ezt a munkaerőpiac nem
engedi meg. Lehetővé kellene, tegye az állam, hogy az első naptól személyi
béren legyen az, akit fel kell venni: informatikus, vagy főépítész.
Tóth János, a Jegyzők Országos Szövetségének elnöke: Pontosítsunk, már régen
nem a kistelepülések gondja ez, már Budapesten is elvándorlás van. Az előbb –
utóbból az előbb ideje jött el. Itt vannak a még hűséges, tapasztalt, terhelhető
tisztviselők, akik elveszítették a 13. havi fizetést, a ruhapénzt, szénné adóztatják
maradék cafetériájukat, amit már csak néhány célra vehetnek igénybe.
Egységes, kötelező, garantált bérrendszer és fedezet kell, mielőtt a közigazgatás
alsó szintje összeomlik. Ha valaki szerelmes az illetményalap múzeumi számába,
akkor az maradhat, de a szorzókat azonnal a négyszeresükre kell emelni!
Eszes Béla, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége alelnöke: A szolidaritási 11
milliárdból mi is kaptunk forrást, ami általános megoldásra nem elég. Nálunk
(Jánoshida) van teljesítményértékelés és eltérítés is van, ezért elvándorlás
nincs! De a mai viszonyok mellett, azokon a településeken, ahol az adóerő 10
ezer/fő alatt van, a középfokú végzettségű dolgozóink megkapják ugyan a
bérminimumot, de harminc év feletti munkaviszony kell, hogy a fizetésük ennél
magasabb legyen. Könyvelik, és látják az óvónők béreit. Mindenki beelőzte
őket.
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A szerencsésebb önkormányzatok 46 ezerre emelték az alapot, de ebben a
rendszerben nincs előre! Mi lesz jövőre? Mi lesz 2020. január 1. után? Azt
gondolom nekünk is jogunk van tudni, mire készül Kormány!
Nincs normativitás. Mekkora lesz jövőre a szolidaritási alap? Ez egy éves,
tervezhetetlen, perspektívátlan. Mi a Kormány titkos terve az
önkormányzatokkal? Ez lenne a partnerség? Azt gondolom, jogunk van tudni!
Acsay Ákos, a Községek és Kistelepülések Országos Szövetsége alelnöke:
Támogatom a sztrájkot, de nem reális. Ma választási előkészületek terhelik a
kis önkormányzatokat, és + 3-4 óra túlóra. A minap péntek este kellett
dolgozóinknak az informatikai rendszer tesztfuttatásai miatt visszamenniük,
miközben ugyanezen rendszer válaszaira néha órákat várnak amúgy is. Az
MKKSZ követeléseit támogatjuk. A minimum 45 000 Ft. az illetményalapba. De
ez a mai pillanat, és reméljük, nem lesz visszalépés!
Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetség elnöke: Ami most van, az egy évre ad
megoldást. Mi lesz utána? Egyébként mi fogyott el a 11 milliárdból, a beadott
pályázatok mennyire merítették, vagy igényelték túl a keretet? - kérdezte
Pogácsás Tibortól.
Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége elnöke: a mai
helyzetben a sztrájknak nincs értelme. Nem tudjuk, mit akar az állam. Állami
cégóriások mennek az önkormányzati cégekkel szembe. A bértábla értelmetlen.
Ma valójában szinte minden dolgozónk egyéni béren van. 2020-ra majd a PM
dönti el, hogy mennyi lesz, ami most 11 milliárd volt?
Talán el kellene vinni minden dolgozónkat a Munka Törvénykönyve alá. Mert a
feladatfinanszírozásnak az állam csak a 90%-át adja, közben a bérek mindenütt
nőnek, csak itt nem! Most ott tartunk, hogy a fejlesztési beruházások 700
millió felett mind az állami cégeké, de lesz ez még 300 - vagy 250 millió is.
Nekünk nem marad semmi. Az állami hatásköröket elvitték a kormányhivatalok.
Akkor talán az lenne a helyes, hogy vigyék a választásokat is!
Az egész probléma 20 milliárdos nagyságrendű, ebből rendezhetnénk a
köztisztviselőink bérét. Ez politikai, és nem pénzkérdés a költségvetés
egészének tükrében. Teljes bizonytalanságban tartanak minket.

Pogácsás Tibor: A 11 milliárdra 1098 önkormányzat pályázhatott, 11 ezt nem
tette meg. Bizonyos, hogy az önkormányzatok felé most nem lesz egységes
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adó- és elvonási politika, marad a sok egyéni alku – tette nyilvánvalóvá az
államtitkár.
Boros Péterné: Mindezekből azt látom, nem érték a dolgozó, nem fontos a
települési finanszírozás, az üzemeltetés színvonala és biztonsága. Pedig
garancia kellene az életpályákra és a biztonságra. Minderre az MKKSZ javaslatot
tett, és ennek teljesítéséhez új, állami forrás kell! Erre most is átfogó nemet
kaptunk.
Szabályaink szerint kedden (03.12.) még lehetne egy forduló.
De úgy látom, ezt a Kormány már nem akarja igénybe venni.
Pogácsás Tibor: Mindenki felelősen szólt az általa képviselt emberekről. Az
egyeztetést bezárom.
Budapest, 2019. március 8.

Boros Péterné
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