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Dr. Schmitt Pál
az Országgyűlés elnök e

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánunk feltenni

Dr. Navracsics Tibo r
közigazgatási és igazságügyi miniszter úrna k

„Folytatott-e előzetes egyeztetést a munkavállalói érdekképviseletekkel a
költségvetési szférában bevezetni tervezett bérplafon feltételeirő l?„

címmel.

Kérdésünkre írásbeli választ kérünk a Miniszter Úrtól, azért t ő le, mert e tárgykörben a

Kormány tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter Úr!

Dr. Orbán Viktor miniszterelnök úr 2010 . június 8-án az Országgyűlésben napirend

előtti felszólalásban ismertette a kormány 29 pontból álló első gazdasági akciótervét.

Ezen akciótervben 19 . pontként, a kormányzati pazarlás megszüntetése érdekében a z

alábbi intézkedést nevesítette :

„Havi bruttó 2 millió forint fizetési plafon bevezetése az állami költségvetés i

szférában, beleértve ebbe a nemzeti bankot is. Ez azt jelenti, hogy az állami

költségvetési pénzből gazdálkodó intézményeknél, azoknál is, amelyek

autonómiával rendelkeznek, miután többségében közpénzt használnak fel, 2 millió s

havi bruttó fizetési plafon lép életbe . Nem tartom elfogadhatónak, hogy miközben

az ország komoly kihívásokkal néz szembe, ma ezeknél az intézményeknél

előfordulnak 4,5, sőt esetenként 7 millió forintos fizetések is .”

Az intézkedés bejelentése feltehet ően nem történt volna meg, ha azt nem el őzi meg

alapos szakmai döntés-előkészítésen alapuló kormányzati döntés . Az intézkedé s

bejelentése ugyanakkor további konkrétumokat nem tartalmazott .

Írásbeli kérdés



Az intézkedésnek a költségvetési egyensúlyi hatására, valamint a magyar gazdaság

versenyképességére gyakorolt hatására tekintettel szükségesnek tartjuk az intézkedésse l

kapcsolatos részletes információk megismerését .

Mindezek alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 . évi XX. törvény

27. §-ában biztosított jogunkkal élve a Magyar Köztársaság Országgy űlésének

Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 91 . §-a alapján az alábbi

kérdéseket intézzük Önhöz :

1. Folytatott-e előzetes egyeztetést a munkavállalói érdekképviseletekkel a

költségvetési szférában bevezetni tervezett bérplafon feltételeiről
2. A havi bruttó 2 millió fizetési plafon bevezetését az állami költségvetés i

szerveknél kívánja bevezetni a kormány, vagy az állami vagyongazdálkodá s

területén is?

3. Milyen számításokon alapul a költségvetési szférában alkalmazandó havi bruttó

fizetési plafon bevezetése ?

4. Mikor kívánja a kormány ennek jogszabályi alapjait megteremteni ?

5. Mekkora költségvetési megtakarítással jár a kormány számítása szerint ennek az

intézkedésnek a bevezetése?

Tisztelettel várjuk válaszát !

Budapest, 2010 . június 22 .
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