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Tisztelt Frakcióvezető Úr!
Az elmúlt években a közszolgálati érdekegyeztetés keretében az MKKSZ minden fórumon a
kormánytisztviselők, köztisztviselők, közalkalmazottak érdekét képviselve a tárgyaló asztal
mellett előremutatóan érvelt a keresetek növelése érdekében.
A közszolgálatot az alacsony bérek és a rengeteg (kifizetetlen) túlóra miatt folyamatosan
hagyják el a munkavállalók, akiket a versenyszférát is érintő szakemberhiány miatt
képtelenség pótolni. A szakképzett munkaerő, mint például, közgazdász, számviteli,
pénzügyi, műszaki, IT szakember a piacon magasabb fizetésért is el tud helyezkedni, ezért
a fluktuáció mellett a közigazgatásban is állandósult a szakemberhiány.
A humánerőforrás krízis helyzet kezelésére elsősorban a keresetek emelése jelenthet
megoldást. A kormány döntéseinek tulajdoníthatóan több területen növekedtek a keresetek,
de több mint 100 ezer közszolgálati dolgozó eddig minden bérintézkedésből kimaradt
és fizetésük 10 év óta egyetlen fillérrel nem növekedett.
Ebbe a körbe tartoznak az önkormányzati köztisztviselők. Kormányzati adatok szerint kb.
17-18 ezer fő képzett önkormányzati hivatali szakember, havi nettó 100-120 ezer forintot
keres, mert az illetményalap 2008 óta változatlanul 38.650 Ft.
Az önkormányzatok egy része már ma is képtelen ellátni alapfeladatait, mert a
megélhetésre sem elegendő, megalázóan alacsony bérek és a bizonytalannak vélt jövő
miatt, a köztisztviselők elhagyják ezt a pályát. Az országban több olyan település van, ahol
felmondott az összes olyan munkatárs, aki az országgyűlési választásokat megelőző
feladatokat el tudná végezni. Nem túlzás azt állítani, hogy ha most vasárnap lennének a
választások azt sok helyen a szakemberhiány miatt, nem lehetne megtartani.
Az MKKSZ – felelősséget érezve az általa képviselt munkavállalók életminőségének
javításáért - eddig már három alkalommal élt alkotmányos felhatalmazásával.
Munkabeszüntetés szervezésével hívtuk fel a Kormány és a közvélemény figyelmét az
önkormányzati köztisztviselők tarthatatlan bérhelyzetére.
2017. július 14-én a Belügyminisztériumban folytatott sztrájktárgyaláson az MKKSZ
sztrájkkövetelésében foglaltakkal 7 önkormányzati érdekszövetség és a Jegyzők Országos
Szövetsége is egyetértett. (sztrájkkövetelés mellékelve) (A Megyei Jogú Városok
Szövetsége (MJVSZ) más szakmai javaslat előterjesztését ígérte.)
A 2018. január 12-én és január 15-én ismételten munkabeszüntetés lesz sok hivatalban és
- tárgyalási eredménytelenség esetén – február-március hónapban is hasonló akciókra
kerülhet sor.

Tisztelettel kérem Frakcióvezető Urat, hogy a sztrájkkövetelésben foglaltak teljesítése
érdekében szíveskedjen kezdeményezni a 2017 évi C törvény 59 § (1) bekezdésében
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foglaltak módosítását annak érdekében, hogy a közszolgálati tisztviselők illetményalapja
2018. január 1-i hatállyal 60.000 Ft legyen.
2018. január 12-én – a munkabeszüntetés napján – az MKKSZ székházában (1146.
Budapest, Abonyi utca 31 II. emelet)
10 órai kezdettel
a sajtó képviselőinek és a szolidáris szakszervezetek vezetőinek jelenlétében tájékoztatjuk
a közvéleményt a sztrájkolók követeléseiről és a sztrájk fejleményekről.
Tájékoztató rendezvényünkre frakcióvezető urat és/vagy a frakció képviselőjét
tisztelettel meghívjuk és örömünkre szolgálna, ha azon részt venne.
Amennyiben a levelemben foglaltakkal
szükségesnek szívesen állok rendelkezésre.

kapcsolatban

személyes

Budapest, 2018.január 08.

Tisztelettel: Boros Péterné
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