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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

HeLyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Lát-e lehetőséget arra, hogy a- 2004. évi bérpolitikai intézkedésró7 szóló 239/2004(VIII.
16) K orm. r endelet h atályát kiterjesszék az egészségügyi dolgozókra, továbbá van-e esély
arra, hogy az önkormányzatok ónrész nélkül is megkapják a támogatást?" címmel a
Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter
asszonyhoz. A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Belügyminiszter Asszony!

Az egyes központi költségvetési szervek, valamint a helyi önkormányzatok
közalkalmazottait érintő 2004. évi bérpolitikai intézkedésről szóló 23912004(VIII . 16) Korm.
rendelet alapján

Országgyűlés Hivatala

Irományazám . k4 ~io '
é~ 2004 SZEPI 0 2 .

Írásbeli kérdés

• a helyi önkormányzatok - fent hivatkozott - rendelet hatálya alá tartozó
közalkalmazottai keresetbe tartozó juttatásai, 13. havi illetmények nélkül számolt
2003. évi tényleges összege, valamint azok munkaadói járuléka 1 %-ának megfelelő
támogatást igényelhetnek,

•

	

a támogatás feltétele, hogy a rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak egy főre
számított keresetbe tartozó, 13 . havi illetmények nélkül számolt, juttatásait 2003 .
évben a 2003 . évi teljesítéshez képest legalább 6 %-kal növeli,

•

	

az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral egészségügyi szolgáltatás nyújtására
szerződést kötött költségvetési szervekre, valamint az azokkal közalkalmazotti
jogviszonyban állókra a rendelet hatálya nem terjed ki .

Előzőek alapján megállapítható, hogy az eddig önkormányzati, intézményi forráshiány
miatt elmaradt béremelésekre továbbra sem kerülhet sor, mert nem áll rendelkezésre fedezet
és fel k ell k észülni a t ovábbi v árható i nflációs h atásokra (pl . g ázáremelés) a z i ntézmények
működtetése érdekében.
Az egészségügyben dolgozókra a rendelet hatálya nem terjed ki, így őket hátrányosan érinti a
szabályozás .

Kérem, a tisztelt Belügyminiszter Asszonyt - tekintettel arra, hogy a központi
költségvetésben a fedezet az 1 %-ra rendelkezésre áll -, hogy az önkormányzatok önrész
nélkül is megkaphassák a támogatást, és az terjedjen ki az egészségagyi dolgozókra .



Tisztelt Belügyminiszter Asszony!

•

	

Lát-e esélyt arra, hogy a rendelet hatályát kiterjesszék az egészségügyi dolgozókra is?

•

	

Mivel a központi költségvetésben afedezet az 1 %-ra rendelkezésre áll lehetőség van-e
arra, hogy az önkormányzatok önrész nélkül is megkaphassák a támogatást?

Budapest, 2004 . szeptember 1 .
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