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KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSA 

MUNKAVÁLLALÓI OLDAL 

3300 Eger, Klapka Gy. u. 5/B. Tel/Fax: 36-51-52-65,  

e-mail: pszegerkorzet@chello.hu 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Habis László Polgármester Úr és 

Dr. Kovács Luca Jegyző Asszony részére 

 

Eger 

Dobó tér 2.  

berzeki.krisztina@ph.eger.hu 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr és Jegyző Asszony! 
 

Eger M. J. Város Költségvetési Intézményeinek Érdekegyeztető Tanácsa (KIÉT) Munkaválla-

lói Oldala nevében a KIÉT 2012. február 15-i ülésén megtárgyalt, az Önkormányzat 2012. évi 

költségvetéséről szóló rendelet-tervezettel kapcsolatban az alábbi véleményt fogalmazzuk 

meg: 

- kedvezőnek értékeljük, hogy az Önkormányzat a városi KIÉT működtetésével tovább-

ra is fenntartja a helyi érdekegyeztetés közel két évtizede működő, eredményes rend-

szerét; 

 

- a Munkavállalói Oldal is tisztában van azokkal - a környezetünkben megnyilvánuló 

gazdasági gondokkal-, amelyek nehézzé teszik a költségvetés tervezését; 

 

- üdvözöljük, hogy a megye fenntartási köréből kikerült intézmények fenntartását (Gár-

donyi Színház; Harlekin Bábszínház; Bródy S. Megyei Könyvtár) Eger város vállalja. 

Úgy véljük, hogy e lépéssel Eger őrzi városunk kiemelkedő kulturális színvonalát és 

védelmébe vette az intézmények dolgozóinak munkahelyét, amelyet mi is rendkívül 

fontosnak tartunk; 

 

- jónak tartjuk, hogy a folyamatban lévő közoktatási pályázatokat a város nem állítja le, 

azokat továbbra is finanszírozza; 

 

- üdvözöljük, hogy az intézményi költségvetés tervezésekor az intézmények vezetőire 

bízták a szűkítések területi meghatározását. Ezzel lehetőséget kaptak arra, hogy meg-

találják azokat a forrásokat, amelyeknek elvonása a legkevésbé fájdalmas számukra; 

 

- közismert, hogy a Köznevelési törvény 2012 szeptemberétől lépcsőzetesen kerül be-

vezetésre. Vélhetően ezzel összefüggésben, a tervezetben az óvodáknál találtunk fel-

újításra, javításra elkülönített pénzeket. Felvetődik, hogy az iskolák állag-megóvása 

milyen keretből történik 2012-ben? A már elnyert pályázatok, melyek az iskola-

épületek használhatóságát, energiatakarékos működtetését szolgálják, megvalósulnak-

e? 

 

- Egerben a közoktatást igénybe vevők, sokféle fenntartásban, gazdag oktatási progra-

mok közül válogathattak. Az önkormányzati intézményekben is magas színvonalú ok-
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tató-nevelőmunka folyik. Bízunk abban, hogy a fenntartó-váltásnak nem lesz álláshely 

megszüntetés, színvonal romlás a következménye. 

 

- Mit tud tenni Eger azért, hogy megőrizze Eger iskolaváros jellegét? Hogy kellő befo-

lyása maradjon az egri és Eger környéki polgárok oktatási igényeinek kiszolgálásá-

ban?  

 

- A technikai dolgozók foglalkoztatásának jelenlegi színvonala fennmarad-e az intéz-

ményekben? 

 

- Fontosnak tartjuk, hogy az erre jogosultak megkapják a garantált bérminimumot és a 

bérkompenzációt.    

 

- A kétségtelenül rendkívül nehéz gazdálkodási környezet ellenére pozitívan értékeljük, 

hogy a város a 2012. évi költségvetés tervezésekor is törekszik a gazdálkodás egyen-

súlyának megőrzésére és a hosszú távú szempontok érvényesítésére. 

 

- Értékeljük, hogy a város igyekszik a vállalkozókat olyan helyi szabályozókkal segíte-

ni, amelyek munkahely-teremtéshez vezethetnek és törekszik a már megkezdett beru-

házások befejezésére, a munkahelyek számának növelésére. 

 

- Az általunk képviselt munkavállalók állandó és visszatérő kérését fogalmazzuk meg 

akkor, amikor megkérdezzük, hogy a „reklámokból” ismert „cafeteria” lehetőségeket 

(pl. Erzsébet utalvány, Széchenyi-pihenőkártya) mikor vehetik igénybe az egri közal-

kalmazottak?  

 

Eger, 2012. február 16. 

 

Tisztelettel:  

 

 

              Balogh Éva                                                                        Karsai Istvánné  
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KIÉT Munkavállalói Oldal elnöke 


