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Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy ű lésről szóló 2012 . évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, kérdést kívánok feltenni Balog Zoltán úrnak, az ember i
erőforrások miniszterének ,

„Mikor valósul meg az óvodai dajkák bérének felzárkóztatása? ”

címmel .

Kérdésemre Miniszter Ur a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörér ől szóló 152/2014 . (VI . 6 . )
Korm. rendelet 48 . § 10 . pontjára figyelemmel tartozik válaszadással .

Tisztelt Miniszter Úr !

Tudvalevő , hogy a nevelési munkát közvetlenül segít ő dolgozók, az óvodai dajkák nélkül éppúg y
nem működik az óvoda, mint óvónők nélkül . A dajkák alacsony bérszínvonala feszültségeket szül ,
többek között azért, mert nem áll arányban az elvégzett munkával és a felel ősséggel .

Ugyan a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak idén kapnak egyszeri 75 .000 Ft-os kereset -
kiegészítést, de jogosan várják a dajka munkakörben dolgozók, hogy sok év után részesüljenek egy
érdemi béremelésben. Az idei kereset-kiegészítéshez a Kormány csak az állami fenntartás ú
óvodáknak biztosította a szükséges összeget ; az önkormányzati és magánóvodák esetében azonban
az önkormányzatoknak, illetve a magánfenntartóknak kell ezt kigazdálkodniuk . Belátható, hogy ez
méltánytalan, igazságtalan megoldás, mindemellett nem oldja meg a sokéves bérfeszültséget .

Kérem Miniszter Urat, szíveskedjék tájékoztatást adni arról, hogy a Kormány

1. mikor, milyen ütemben, mekkora összegben, mekkora költségvetési hatással tervezi a dajká k
bérének beépülő emelését ;

2. az önkormányzati és magánfenntartású óvodák esetében kívánja-e biztosítani a szüksége s
forrásokat az egyszeri, illetve a beépül ő béremelés esetében ?

Várom megtisztelő válaszát.

Budapest, 2016 . szeptember 19 .

Dr. Hiller Is van
MSZP
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