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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Újra bérgondban az önkormányzatok?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést
kívánok benyújtani Lamperth Mónika miniszter asszonyhoz . Válaszát írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Asszony!

A 2005-ös költségvetési törvény elfogadásával párhuzamosan két bérmegállapodást is
tető alá hozott a kormány. A közalkalmazottak és a köztisztviselők bérfejlesztéséről az
illetménytáblába beépülő emelést az önkormányzati oldal részéről Csabai Lászlóné is aláírta .

Az Állami Számvevőszék jelentése szerint a magyar önkormányzatok 74 %-a nem
tudta kifizetni a 2004-es béremeléseket . Az aktuális döntés értelmében tehát a települések
háromnegyedének a tavalyi elmaradást is pótolnia kell, s a 2005-re szóló bérfejlesztéseket is
állnia kell .

Az önkormányzatok életében a januári és a februári hónap a helyi költségvetések
összeállításáról, majd elfogadásáról szól, tehát a munka már elkezdődött . Az önkormányzati
vezetők jelentős része csak most találkozik azzal a súlyos problémával, hogy az elfogadott
központi költségvetést áttanulmányozva nem találja a közalkalmazotti béremelések
kormányzati forrását . Úgy tűnik, hogy a bértáblába beépülő béremelések fedezetét az
önkormányzatoknak kell kigazdálkodniuk, természetesen ha még van mihez nyúlni .

Tisztelt Miniszter Asszony!

Kérem adjon tájékoztatást a következőkről :

•

	

Miből fedezik a béremelések költségeit azok az önkormányzatok, amelyek nem
tartoznak a többcélú kistérségi társulásokhoz és nem kapnak „prémium-normatívát"?

• Miből fedezik a béremelésekkel járó költségeket azok az önkormányzatok, amelyek az
elmúlt években már minden elképzelhető racionalizálást végrehajtottak
működőképességük megőrzése érdekében, s már nincs olyan önkormányzati
közszolgáltatás, amelyet jelentős színvonalcsökkenés elkerülése nélkül
leépíthetnének?

Írásbeli kérdés



• A bérhordozó normatíva milyen mértékben tartalmazza a béremelés forrásait
konkrétan?

• Az Ön véleménye szerint hogyan tudják majd kifizetni az önkormányzatok a kötelező
béremeléseket a „Lamperth fillérek" és a félretett bértartalékon kívül? Elegendő lesz-
e?
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