A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETÉNEK
nyílt levele
a települési önkormányzatokhoz
A Pedagógusok Szakszervezetének szilárd meggyőződése, hogy az óvodák, iskolák és
kollégiumok nem emelhetők ki abból a környezetből, amelyben ellátják feladataikat. Ezért a
települési önkormányzatoknak érdekük, hogy az illetékességi területükön lévő köznevelési
intézmények részesei legyenek a település mindennapjainak, ápolják kapcsolataikat
egymással, a településen élőkkel, a település irányítóival. A köznevelés intézményeiben
dolgozók a nevelő-oktató munka ellátása mellett fontos szerepet tölthetnek be a település
irányításában, a helyi tudományos, kulturális, művészeti élet megszervezésében.
A Pedagógusok Szakszervezete őszintén bízik abban, hogy minden település megtalálja
a további kölcsönös együttműködés lehetőségét, annak ellenére, hogy a működtetői feladatok
2017. január 1-jétől történő állami átvétele után nincs törvényben lefektetett kapcsolat,
együttműködési kényszer az érintettek között.
1. A Pedagógusok Szakszervezete javasolja:
a) Az átadás-átvételi eljárás során létrejött megállapodás részletesen térjen ki arra, mit
jelent a nemzeti köznevelésről szóló törvény 76. §-ának az a rendelkezése, miszerint a
tankerületi központ együttműködik a települési önkormányzattal a helyi közösségi és
kulturális élet biztosítása érdekében. Ez nem merülhet ki abban, hogy a települési
önkormányzat – külön megállapodás alapján – ingyenesen használhatja a tulajdonában álló
ingatlanokat. Meg kell teremteni annak lehetőségét is, hogy a települési önkormányzat
„beleláthasson” az illetékességi területén működő köznevelési intézmények tevékenységébe,
és szükség esetén segítséget nyújthasson számukra.
b) Az átadás-átvétel során megkötésre kerülő megállapodás teremtsen garanciát arra,
hogy az önkormányzati feladatellátás működtetői feladatainak végrehajtásában részt vevők ne
kerüljenek rosszabb helyzetbe a munkáltató személyében bekövetkezett változás miatt. A
tankerületi központ biztosítsa részükre a további foglalkoztatás biztonságát, a változatlan
munkafeltételeket, beleértve az önkormányzat részéről nyújtott garantált és többletjavadalmazást is.
2. A Pedagógusok Szakszervezete szükségesnek tartja felhívni a települési
önkormányzatok figyelmét arra is, hogy a fenntartásukban működő óvodákban méltatlanul
alacsony a jövedelme mindazoknak, akik nem tartoznak a pedagógus életpálya-modell hatálya
alá. Ezért – amennyiben erre mód és lehetőség van – a 2017. évi költségvetés összeállítása
során teremtsék meg ahhoz a költségvetési fedezetet, hogy a munkáltatói jogkört gyakorló
óvodavezető a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben előírt kötelező juttatás
mértékét meghaladó további, nem kötelező juttatást biztosíthasson az érintettek részére.
3. A Pedagógusok Szakszervezete fontosnak tartja, hogy jó kapcsolatot ápoljon a
települési önkormányzatokkal. Ezért szorgalmazza a települési szintű érdekegyeztetés
rendszerének tényleges működtetését, amelyet egyébként a közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény is előír.
Felkéri a települési önkormányzatok képviselőtestületeit, működjenek együtt a
Pedagógusok Szakszervezete illetékes tisztségviselőivel az érdekegyeztetés fórumain, akik
véleményükkel, javaslataikkal, észrevételeikkel segíthetik az önkormányzat munkáját.
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