Budapest Fővá ros XV. ke rületi Önko rm ányzat

í

-: ~ cerlop

POLGÁRMESTER

'-..___

1 153 Bp .. Bocskai u. 1-3. • 160 1 Bp. Pf. 46. • Te l. : 305-3136 • Fax.: 307- 7360 • polgarmeste r~; bp xv.hu •

Ügyiratszám:

ISO 9001

w'' 11 .bpxv.hu

J / 96 - ,Vt2 ) o.. / Wf'8.
Tá r gy: Válasz Legárd Kri sztián interpel lác iójára

T isztelt Képviselő Úr!

Ma ténylegesen azt látj uk. hogy a kormány olyan kizsákmányoló politikát folytat, amellyel
kockára teszi a dolgozók létbiztonságát és veszé lyezteti a tisztességes nyugdíjba vonulás
l ehető ségét. Ráadásul a cafetéria-rendszer szükítése, a rabszolgatörvény, a szakszervezetek
leépítése, a munkavállalói jogok sárba tiprása mi nd egy irányba mutat: a kormánynak nem
számít az ember, csak a pénz. ami a re nd szerbő l a barátok zsebébe fo lyhat. Nekünk,
önkormányzati po li tikusoknak ilyenkor nincs más l ehetőségünk. mint a magunk eszközeivel
példát mutatni a telepü lésünkön vagy kerül etünkben .
Olyan megvalósítható és példaértékü lépéseket ke ll tennünk, amel yeket követhetnek a helyi
gazdaság szereplői is. Hi szem. hogy a kerületi fizetésemelés i programom ilyen, és
ténylegesen segít i az itt élőke t.
Ha ma jól döntünk, akkor a törvényben e l ő írtná l jobban nő het az önkormányzati dolgozóink
fi zetése itt, a XV. kerületben. Az emelést saját forTásbó l tudjuk fedezn i. Nekünk ugyanis szemben az aktuális kormányzati intézkedésekkel - a munkavállalók. rajtuk keresztül pedi g a
családok biztonsága a legfontosabb fe ladatunk.
Ha ma a testület elfogadja az igazságosabb rendszert megrajzo ló fizetéseme lési programomat,
akkor a kerület több ezer önkormányzati do lgozója - óvó nők. szoc iális m unkások.
családgondozók, bölc sőd e i és egészségügyi dolgozók - az e lőírtat jócskán meghaladó
fizetésemelést kaphat. Azaz j övőre több ezer család megé lhetése válhat könnyebbé.
Ha j ól döntünk ma, akkor a kerület alkalmazásában állók - bár a rendszert a kormányzat látni
valóan igyekszik szétzilálni -, továbbra is részesülhetnek majd a cafeteria-juttatásokbó l, és az
önkormányzati do lgozók, illetve csa ládj aik helyzetét javíthatj a a bevezetn i tervezett Pa lotapótlék is.
Már csak az kérdés mára, hogyan döntünk ma. Remélem. hogy
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