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Határozati javaslat

Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján
„A Pető András Főiskola konduktorainak bérrendezéséről” címmel a
mellékelt országgyűlési határozati javaslatot kívánom benyújtani .

Budapest, 2017. március

Szabó Tímea
Független országgy űlési képviselő

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ



Az Országgyűlés
. . ./2017. ( . . .) határozata

A Pető András Főiskola konduktorainak bérrendezésér ől

Az Országgyűlés, tekintettel a Pet ő András Főiskolán kialakult bérfeszültségekre ,
valamint várható fizetéscsökkenésre, az ott dolgozó konduktorok érdekében a
következőkról határoz :

1 . Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy biztosítsa, hogy minden kondukto r
egységes bértábla alapján kapja az intézményben a fizetését

2 . Az Országgyűlés az I . pontban meghatározott cél érdekében felhívja a kormányt ,

a) Számolja fel a kancellária által javasolt új szerződésekben foglalt bérezés miatt
kialakult bérfeszültséget, ehhez alakítson ki egy egységes konduktor bértáblát ;

b) Garantálja, hogy az átalakítások miatt senkinek se csökkenjen a fizetése ;

c) Vizsgálja felül a jelenlegi kancellária működését és garantálja, hogy a döntése k
szigorúan szakmai alapon születnek meg az intézmény finanszírozásával
kapcsolatban ;

d) Kötelezze a kancelláriát és az intézmény vezetőségét az átláthatóságra
vonatkozó törvényi szabályoknak történő megfelelésre . Legyen elérhető a
honlapon az intézmény költségvetése és éves beszámolói

3. Az Országgyűlés jelen . határozatával felhívja a Kormányt, hogy a jogszabályoka t
megalapozó költségvetési számításokat tegye hozzáférhetővé az adott _ területre
hatáskörrel rendelkező minisztérium honlapján, normál és akadálymentes formába n
egyaránt.

4. Az Országgyűlés jelen határozatával felhívja a Kormányt, hógy a szükséges
módosításokat legkésőbb 2017. április i5-éig terjessze az Országgyűlés elé.

5. Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba .



INDOKOLÁS

Továbbra is rendkívül sok a bizonytalanság a Pető Intézet működése körül . A
legfrissebb információk szerint veszélybe került a felnőtt ambulancia, valamint a
Nemzetközi Konduktív Fejlesztő Intézet. Előbbi felnőttkorú, rehabilitációra és
kezelésre szoruló embereket lát,el, -az utóbbi a Gyakorló Közoktatási Intézményhez -
tartozó, speciális (idegen nyelvű) szakszolgálatai feladatot ellátó intézményegysé g
mely különböző nemzetiségű speciális nevelési igényű, CP-s (= központi
idegrendszeri sérült) csecsemők, gyermekek, serdülők és fiatal felnőttek intervallum
(rövid, évente többször ismétl ődő) konduktív nevelésével, valamint a magyar
konduktor-tanítók és esetenként külföldi hallgatók gyakorlati képzésével foglalkozik .

Az ezékben a projektekben dolgozó konduktorok (20 fő) a napokban kapták meg az új
szerződésüket, melyben vállalniuk kellett volna, hogy a fizetésüket az intézmén y
vezetése a felére csökkentené . 10 konduktor erre nem volt hajlandó, ezért már ne m
dolgoznak az intézményben . Az ezekben a projektekben dolgozók több mint szá z
rehabilitációra és kezelésre szoruló embert látnak el. Míg a gyakorló iskolában
foglalkoztatott konduktorok a, pedagógus-bértábla alapján kapnak fizetést, addig a
felnőtt ambulancián, vagy a nemzetközi intézetben foglalkoztatott konduktorok a
továbbiakban a közalkalmazotti bértábla szerinti bérezésre lesznek jogosultak .

A Párbeszéd ezért határozati - javaslatban követeli a kormánytól, hogy ezek a
szakemberek is a pedagógus-bértábla szerint kapják a bérüket a jövőben. A javaslat
továbbá tartalmazza a jelenlegi vezetés alkalmasságának felülvizsgálatát, valamint a z
intézmény átlátható működésének garantálását .
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