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MKKSZ HÍRLEVÉL 
AZ ÖNKORMÁNYZATI TISZTVISELŐKNEK 

 
                     FIGYELEM:  ISMÉTELT KÖZLÉS  -  KIEGÉSZÍTÉS!  
 

LÁTÓHATÁRON A HATVANEZER FORINTOS ILLETMÉNYALAP? 
 
     SZTRÁJKJAINK UTÁN EGYSÉGBE ÁLLTAK AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉRDEKKÉPVISELETEK IS! 
 

AZ MKKSZ által ez év második felében szervezett kettő országos kihatású 
munkabeszüntetés után - a küzdelemmel mintegy elszámolva - tájékoztatunk a 
történtekről:  

1. Formális sztrájktárgyalások a Miniszterelnök által kijelölt Rogán Antal miniszter úr 
válaszainak elmaradása miatt máig nem kezdődtek. Ez kudarc. És jogsértő! 

2. A minimálbérre és a szakképzett bérminimumra vonatkozó országos intézkedések 
2017. január 1-től értelemszerűen érintik kollégáinkat, hiszen közülük sok ezren ez 
alapján kapták a fizetésüket. A várható bérintézkedések – a végtelenül nyomott 
bértábla belső arányai miatt – tűrhetetlen feszültségeket szülnek a felsőbb fizetési 
kategóriákban, különösen a kvalifikáltabb és nagyobb tapasztalattal rendelkezők 
körében. E tárgykörben rendkívül tanulságos egyik kollégánk levele. 
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/618-figyelemfelhivas-a-kormany-reszere  
Az MKKSZ – miként azt a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum (KÉF) üléseiről 
rendszeresen küldött hírleveleinkben már többször is jeleztük 
(http://www.mkksz.org.hu/html/main/2016/sztrájkértékelés06.27.pdf 
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2016/kef0908.pdf 
http://mkksz.org.hu/html/main/2016/kef1108.pdf 
 - többször élt a napirend előtti hozzászólás, a rendkívüli napirend, és a rendkívüli 
ülésösszehívásának kezdeményezési jogával. Minden fellépésünkben az egész 
állományt érintő, általános, és minimum 30 %-os béremelésért álltunk ki. 

3. Ismeretes, hogy az MKKSZ – együttműködve más szakszervezetekkel és hét 
önkormányzati érdekképviseleti szervezettel - átfogó törvényjavaslattal élt a 
Kormányzat felé, amely az időközben megváltozott jogszabályi környezettel konform 
módon rendezné az önkormányzati tisztségviselők kinevezését, képesítését, 
előmenetelét és javadalmazását. 

4. A Miniszterelnökségről származó információink szerint a Kormányzat és a Fidesz 
vezetése tisztában van azzal, hogy a polgármesterek és az önkormányzati 
tisztviselők helyzetének rendezésében időhátrányba került. Állítólag a 
döntéshozatalra már január hónapban sor kerülhet, s ennek valószínűségét emeli, 
hogy – úgy tudjuk - az ÖNET legutóbbi ülésén a Megyei Városok Szövetsége 
utolsóként, de csatlakozott a másik hét önkormányzati érdekképviselet 
szándéknyilatkozatához, amely támogatja a közös törvényjavaslatot. 

 
KIEGÉSZÍTÉS:             Tisztelt Olvasóink! 
Ezen a ponton a Megyei Jogú Városok Szövetsége képviseletében Papp Erika főtitkár a 
2016. 12. 08-án kiadott MKKSZ hírlevél - h e l y r e i g a z í t á s á t  – kérte az MKKSZ-től. 
Ugyanis képviselőjük nem volt jelen az említett ÖNET ülésen – bár mint írtuk, úgy 
tudjuk, a szavazatot érvényesen átruházták az egyik önkormányzatok szövetségére. 
Most ebben a körülményben a felek között vita van, mi pedig kötelességünknek 
éreztük, hogy ezt a körülményt ismertessük, a pontosítást elvégezzük. 

<a kiegészítés vége> 
 



2 
 

 
5. A közös követelések lényege, hogy a vonatkozó illetményalap emelkedjék 60 000 

Ft-ra, ennek fedezetét normatívan biztosítsa a költségvetés. Közös akarat van abban 
is, hogy az Önkormányzati területen mindenképp maradjon meg a Köztisztviselők 
Napja, akár az önkormányzatok áldozatvállalása mellett is. 

6. E témákban az MKKSZ ismét kezdeményezte a KÉF rendkívüli, még idén sorra kerülő 
ülését. 

 
Budapest, 2016. 12.07.                 Boros Péterné      

            az MKKSZ elnöke 


