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H I R D E T É S

ÚJABB KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS NYÚJTHATNA MEGOLDÁST A GYERMEKVÉDELMI RENDSZER DOLGOZÓINAK BÉRPROBLÉMÁJÁRA

Fizetés és biztosítás nélkül a szociális munkások
A szociális és gyermekvé-
delmi igazgatóságok ötven-
ezer alkalmazottja marad 
fi zetés nélkül novemberben 
a központi költségvetés és 
a megyei önkormányzatok 
büdzséjének rosszul meg-
határozott aránya miatt. A 
rendszer dolgozói több na-
pig tüntetnek a fővárosban, 
Kelemen Hunor RMDSZ-el-
nök a megyei önkormány-
zatokat hibáztató Violeta 
Alexandru munkaügyi 
miniszter lemondását vagy 
menesztését kérte.

 » BÍRÓ BLANKA

T öbb napon keresztül, teg-
naptól péntekig tüntetnek a 
bukaresti Győzelem téren a 

gyerekvédelmi és szociális rend-
szer dolgozói, mert egy részük 
már a szeptemberi bérét sem 
kapta meg, a novemberi fi zetések 
folyósítása pedig több megyében 
kérdéses. Az alkalmazottak ér-
dekeit képviselő Közigazgatási 
Szakszervezetek Országos Szövet-

sége arról számolt be, hogy Bákó, 
Giurgiu és Neamţ megyében a 
rendszer 4000 alkalmazottja nem 
kapta meg a szeptemberre járó 
bérét, novemberben további 15 
megye lesz fi zetésképtelen, ami 
azt jelenti, hogy 50 ezer munka-
vállalónak nem tudják kiadni a 
fi zetést. Arra is felhívják a fi gyel-
met, hogy a járvány idején ezek 
az alkalmazottak elveszítették 
vagy el fogják veszíteni az egész-
ségbiztosítási státuszukat is.

A szociális és gyermekvédelmi 
igazgatóságok (DGASPC) alkal-
mazottainak akadozó bérezése 
már múlt héten előtérbe került, 

amikor Violeta Alexandru mun-
kaügyi miniszter a megyei ön-
kormányzatokra hárította a fele-
lősséget. Facebook-bejegyzésében 
a miniszter azt fejtegette, hogy a 
gyermekvédelmi igazgatóságok-
nál dolgozók fi zetésének bizto-
sítása nem a minisztérium, ha-
nem a megyei önkormányzatok 
feladata. A bejegyzésre reagálva 
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök 
a miniszter lemondását vagy 
menesztését kérte. Szintén Fa-
cebook-bejegyzésben úgy fogal-
mazott, a miniszter nem ismeri a 
törvényt, a valóságot, és nem vál-
lalja a felelősséget.

Az idei költségvetési törvény-
ben az áll, hogy a központi költség-
vetésből és a megyei önkormányza-
tok büdzséjéből 90-10 százalékos 
arányban fi nanszírozzák a gyer-
mekvédelmi igazgatóságok mű-
ködési költségeit – mondta el a 
Krónika megkeresésére Tamás 
Sándor. A háromszéki közgyűlés 
elnöke rámutatott, ez az arány már 
indulásból torzul, mert a fi nanszí-
rozást egy 2006 óta nem módosí-
tott standardösszeghez kötik. Pél-
dául az állami gondozásban lévő 
gyerekek étkeztetését már nem 
fedezi a 2006-ban megállapított 
standardösszeg. „Mi nem tehet-
jük meg, hogy nem adunk a 
gyerekeknek rendes reggelit, 
így ezt az összeget minden év-
ben kipótoljuk” – mutatott rá a 
tanácselnök. Hangsúlyozta, eb-
ből adódnak a megyék közötti 
eltérések is, hiszen például Ko-
vászna megyében már az év ele-
jén óvatosan terveztek, csak 80 
százalékban számoltak a köz-
ponti költségvetéssel. Azokban 
a megyékben, ahol készpénznek 
vették a 90-10 százalékos arányt, 
már a szeptemberi béreket sem 
tudták kiadni. Tamás Sándor 
arra is kitért, hogy ha az év elején 
tisztázzák a „játékszabályokat”, 
akkor úgy fogadják el a költség-

vetést, ám ennek a módosítá-
sára novemberben már nincs 
lehetőség.

Az elmúlt évben például zök-
kenőmentes volt a fi nanszíro-
zás, akkor már az év elején azt 
mondta a kormány, hogy a me-
gyei önkormányzatoknak száz 
százalékban kell fedezniük a gye-
rekvédelmi és szociális rendszer 
kiadásait, és ehhez biztosítanak 
forrásokat. Akkor az év elején így 
számoltunk, és nem voltak fenna-
kadások – mutatott rá a Kovászna 
Megyei Tanács elnöke. Felidézte, 
idén szeptemberben volt egy „vé-
kony” állami költségvetés-kiegé-
szítés, de az csak további egy-két 
hónapra biztosította a szükséges 
összegeket. Az év elején óvato-
san számoló Kovászna megyé-
ben sincs már pénz a novemberi 
bérekre, ezt idejében jelezték 
a kormánynak. „A pénzügymi-
niszter november 10-éig ígért egy 
újabb költségvetés-módosítást, 
de hiszem, ha látom” – mondta 
a tanácselnök. Tamás Sándor fel-
háborítónak tartja a munkaügyi 
miniszter kijelentését, és jogos-
nak az alkalmazottak tiltakozá-
sát. „A miniszter is megkapja a fi -
zetését, tegyen eleget a törvényes 
kötelezettségeinek” – szögezte le 
a politikus. 

Több napig tüntetnek a gyerekvédelmi és szociális rendszer dolgozói
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