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Az MKKSZ ÖDOSZT HIRLEVELE
AZ ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓK KÖVETELÉSEIRŐL
KÖZSZOLGÁLATI SZTRÁJK 2017. július. 17.
Az önkormányzati tisztviselők és dolgozók érdekében és szervezésünkben 2016-ban - eddig
eredménytelenül - lefolytatott sztrájkok után ismételten a munkabeszüntetés eszközéhez
kell nyúlnunk. A 2018. évi költségvetés elfogadása előtt - vagy később a költségvetés
módosításával - számunkra kedvező, intézményes megoldást követelünk kilenc éve
rendezetlen béreink emelése érdekében!
A Kormány megosztó politikát folytat, feltett szándéka, hogy megsemmisíti a magyar
közigazgatás egységét. Látható, hogy az önkormányzati hivatalok ellehetetlenítésével, a
helyi társadalmakat szaktudásukkal ma is áldozatosan szolgáló tisztviselők és szakemberek
elszegényítésével véglegesen át akarja formálni a magyar közigazgatás viszonyait.
Meggyőződésünk, hogy lakóhelyén minden magyar állampolgárnak azonos minőségű
közszolgálati és közigazgatási szolgáltatások járnak, és az is, hogy a magyar közigazgatás
egyenrangú szereplői, és a legnehezebb munkahelyein helytálló szakgárdája vagyunk.
Álláspontunk hosszú évek óta ismert, követeléseinket kilenc éve eredménytelenül
képviseltjük a kormányzat előtt. Legutóbb az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető
Tanács (OKÉT) 2017. 05. 06-i ülésén, a Munkavállalói oldal javaslatában
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2017/oketjavaslat.pdf pontosítottuk követeléseinket.
Ennek lényege, hogy
1. Akit 2017-ben az önkormányzatoknál nem érintett semmiféle központi
bérintézkedés, az 2017. október 1-től a bérminimum 25 %-os emelésével azonos
mértékben kapjon bérkiegészítést.
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2. Követeljük, hogy 2018. január 1-től épüljön be a keresetekbe ez a 2017. évi 25 %-os
bérkiegészítés, és erre épüljön egy tovább 2018. évi keresetemelés, amely
mértékében érje el legalább a bérminimum emelésével megegyező 12 %-ot.
3.

Követelünk egy 3 éves bérmegállapodást, mely szerint a béremelés érje el összesen
a keresetek 50 %-os mértékét. Ennek alapja a 2017. évi 25 %-os, a beépülése után
egy 2018. évi 12 %-os emelés, és ebben az esetben 2019-re 7 %-os emelés indokolt,
hogy az egymásra épülő emelések hatása összességében tényleg 50%-os
béremelést eredményezzen.

4. Amennyiben a bérkiegészítéssel kapcsolatos követelés nem valósul meg, abban az
esetben követeljük – több szakszervezet és az önkormányzati szövetségek közös
követelése alapján – a közszolgálati tisztviselőkre 2008-tól érvényes, így 9 éve
változatlan 38.650 Ft-os illetményalapot 2018. január 1-től 60.000 Ft-ra emelni.
5. Követeljük vissza az önkormányzati köztisztviselők ünnepét, a Köztisztviselők
Napját a Kttv. 2016. július 1-i állapotának megfelelően.
Ezeket a sztrájkköveteléseket az ÖDOSZT Elnökség2017. június 7-i tanácskozása az 1/2017.
(VI. 7.) ÖDOSZT Elnöksége határozatával fogadta el.
A jogilag korrekt sztrájkszervezési eljárásban számos szempontot kell kövessünk.
Szervezési segédanyagaink összegyűjtve, egyetlen link alatt fellelhetők az MKKSZ
honlapján. Itt számos jogszabály, Megállapodás, adatlap, forgatókönyv, a leggyakrabban
felmerülő problémák jegyzéke, és a vonatkozó válaszok is fellelhetők.
http://www.mkksz.org.hu/index.php/onkormanyzati-sztraj-2017
Forróvonali telefonszám: Árva János: 0620/943- 66- 08
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