
Jó Napot Kívánok! Hölgyeim és Uraim! 

 

Köszöntöm a Tisztelt megjelenteket, mindenekelőtt a sajtó munkatársait. 

 

Ez itt a Magyar Köztisztviselők Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók 

Szakszervezete Elnökségének  – az MKKSZ ügyvezető testületének  - a  nyílt 

színi ÜNNEPI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA. 

 

Én Boros Péterné vagyok az MKKSZ elnöke. 

 

Az ünneplést a Himnusz hangjai vezessék be! 

Himnusz…….. 

 

Tisztelt Jelenlévők! 

Ma szeptember 30-a van, és ez a nap ünnep  Magyarországon, a Helyi 
Önkormányzatok Napja. 

Itt vagyunk a Belügyminisztérium főbejárata előtt, ahol számos helyi települési 

önkormányzat polgármestere gyülekezik, és mennek a Márvány terembe az 

országos központi ünnepségre.  

Azon az ünnepségen díjakat, elismeréseket,  

polgármesteri ezüst láncot, 

arany gyűrűt  

fognak  átadni, amelyhez mi előre is őszintén gratulálunk a díjazottaknak. 

 

Mi itt ünneplünk a járdán és díjakat nem adunk át, de a lehető legnagyobb tisztelettel 

adózunk az önkormányzatok munkatársainak.  

Az ünnep alkalom arra is, hogy szembe nézzünk a múló idővel. Mi most nyolc évet 

látunk egyszerre. 



 

Legutóbb alig két hete, szeptember 14-én kértük a társadalom figyelmét, és 

támogatását, akkor amikor az önkormányzati hivatali dolgozók egész napos 

sztrájkjának okáról és céljairól beszéltünk. 

 

Azért sztrájkoltak kollégáink, mert bérük - immáron 8 éve -  nem emelkedett.  

Döntő többségüknek a keresete - akár 30 éves  tisztességes munkavégzés után is 

csak -  régen a hivatalos létminimum alatt van. És bármennyire is szokatlan: szót 

emelünk a kis települések polgármestereinek méltatlanul alacsony díjazása 
megváltoztatásáért is. 

 

Azért sztrájkoltunk, mert kérésünket a kormány elhárítja!!  

Azt válaszolja, hogy a  

„kormánynak semmi köze az önkormányzatokhoz”! 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!  

Ez a válasz nem IGAZ és elfogadhatatlan! 

 

Mi itt, a Helyi Önkormányzatok Napján őszinte elismeréssel tisztelgünk, és 

köszönetet mondunk azoknak a kollégáinknak akik - szinte már csak hivatástudatból, 

szakmai elkötelezettségből - szolgálják az önkormányzatokat, a helyi közösségeket.   

 

Sztrájkjaink sikeresek voltak, de még eredménytelenek! 

Követelésünk teljesítésének határidejét ehhez az ünnepi naphoz igazítottuk. 

A kormány nekünk még nem adott okot arra, hogy megelégedéssel ünnepelhessünk. 

 

Örülünk annak, hogy a mi fellépésünknek tulajdoníthatóan is a járási hivatali 
dolgozóknak keresetét rendezte a kormány!  



Elfogadhatatlan és indokolatlan bérfeszültséget okoz ez,és ennek a következménye 

az önkormányzati hivatalokból történő elvándorlás, a szakember hiány, a kis 

települési hivatalok humán erőforrásának megszűnése. 

A mai ünnepnapon az első szabad önkormányzati választásra emlékezünk.  

1990-ben ekkor születtek meg a magyar nép valódi önkormányzatai. Vagyonnal, 

saját iskolával, egészségügyi szolgálattal, művelődési intézményekkel, adóbevétellel 

……. és az összes fontos jogkörrel, amelyek a helyi társadalom életviszonyait 

meghatározzák. 

Ezt ünnepeljük, mert ezek olyan értékek, amelyek megérdemlik az ünneplést. 

 

Mára sok minden megváltozott! 

A vagyon, a jogkör, a saját intézmények, és a bevétel erősen megfogyatkozott az 
önkormányzatokban. 

A helyi társadalom, a lakosság legközvetlenebb ügyei és érdekei kerülhetnek 

veszélybe, ha maradék feladataikkal működésképtelenné válnak az önkormányzatok 

hivatalai. 

A mai ünnepnapon ismételten követeljük kollégáinknak a fizetésemelést, és 

korrekt életpálya szabályozást, amelyhez mi elkészítettük saját törvény 

javaslatunkat. Azért is sztrájkoltak kollégáink, hogy erről tárgyalhassunk a 

kormánnyal. 

 

De ma nem csak ezekért, hanem az önkormányzatok jövőjéért is szót emelünk. 

Emlékeztetjük a döntéshozókat arra, hogy az állam felelősséget visel a szegény és 
hátrányos helyzetű települések sorsáért, az ottani lakossági szolgáltatások 

minőségéért. 

 

Emlékeztetünk arra, hogy a magyar jogrendnek is része a Helyi Önkormányzatok 
Európai Chartája. E törvény szerint: a helyi önkormányzatok minden demokratikus 

rendszer alapintézményét képezik. 

És azt is tudjuk, hogy „a szabad községi rendszer az első láncszem, amely a család 

után az embert az államhoz köti.” 



 

És a törvény kötelezi az államot arra, hogy a pénzügyileg gyengébb helyi 
önkormányzatokat védje, és az egyenlőtlen pénzügyi erőforrásokat 

KIEGYENLÍTSE. 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Az MKKSZ munkavállalói érdekvédelmi feladatai mellett felelősséget érez a 
szakmáért és az ügyfelek érdekeiért is. Mai fellépésünket is ez a kettős felelősség 

hatja át. 

 

Érdemi tárgyalásokat és fizetésemelést követelünk tagjainknak, és garanciát a helyi 
közösségek önkormányzáshoz való jogáért, azért, hogy a jövőben is legyen miért 

ünnepelnünk a Helyi Önkormányzatok Napját. 

 

Ez a mi ünneplésünk üzenete! 

Tudjuk, hogy igaz ügyért harcolunk, ezért sem vagyunk egyedül. Társszerveink 

tagságának figyelme és szolidaritása vesz minket körül. Bízom abban, hogy a 

közvélemény is megérti törekvéseinket, amelynek közvetítéséhez tisztelettel kérem 

az Önök a média, a sajtó munkatársainak megtisztelő segítségét. 

 

Köszönöm figyelmüket. 

 

Ünnepségünket  a Szózat hangjaival zárjuk. 

 

 


