
#késés  #szociális rendszer  #hírek

b
ér

p
ó

tl
ék

2 02 1.  NOV E M BE R 2 3.,  K E DD4 A K T UÁ L I S

Mindhiába várják a pótlékot
Nem kapták még meg a múlt évre járó veszélyességi juttatást

S Z É C H E LY I S T VÁ N

O rszágszerte legfeljebb tíz- 
tizenkét megyében kapták 
meg a szociális ellátórend-

szerben dolgozó alkalmazottak 
azt a 2500 lej értékű veszélyességi 
pótlékot, amelyet még a múlt év 
tavaszán elrendelt szükségállapot 
idején végzett munkájukra hagyott 
jóvá a kormány tavaly. Hargita me-
gyében az érintett alkalmazottak 
még mindig várják a juttatást, és 
mint arról Nyulas Emma, a szoci-
ális ellátórendszerben dolgozók 
érdekeit is képviselő Sanitas szak-
szervezet Hargita megyei vezetője 
lapunknak beszámolt, „már na-
gyon fel vannak bőszülve az embe-
rek” a késés miatt.

Ki mulasztott?

A szakszervezet már minden 
szükséges dokumentumot be-
nyújtott a megfelelő hivatalokba, 
a veszélyességi pótlékok kiuta-
lása azonban már egyik Hargita 
megyei intézményen sem múlik, 
csak kimondottan a munkaügyi 
minisztériumon, de azt nem lehet 
tudni, hogy ott milyen ütemezés 

szerint folyósítják a pénze-
ket. Egyszeri juttatásról 
van szó, „de még ezt is 
húzzák-nyúzzák” – fogal-
mazott Nyulas Emma, meg-
jegyezve, hogy augusztus 
óta folyik az ígérgetés és 

a pingpongozás a szükséges 
dokumentumokkal, amelyek elő-
ször nem voltak megfelelők, de 
a korrigált változatok beküldése 
után sem utalta ki a szaktárca a 
pénzeket az arra jogosult alkalma-
zottaknak. Ráadásul tudott dolog, 
hogy nem a központi költségvetés-
ből kell elkülöníteni a szükséges 
összegeket, hanem európai uniós 
pénzekről van szó, amelyek már 
rég megérkeztek, ezért is érthetet-
len a késés – hangsúlyozta a szak-
szervezet megyei vezetője. 

A 2500 lejes veszélyességi pót-
lék egyaránt jár az állami, illetve 
privát szociális intézmények dol-
gozóinak, amennyiben ők a múlt 
év tavaszán elrendelt szükségál-
lapot idején kéthetes váltásokban, 
azaz munkahelyi elkülönítésben 
dolgoztak az időseket, időskori 
betegségekben szenvedőket és az 
intézményes körülmények között 
nevelt gyerekeket gondozó közpon-
tokban. A Hargita megyei szociális 
ellátórendszer alkalmazottai közül 

több mint ötszázan jogosultak a 
juttatásra. Az erről szóló törvény 
már jócskán több mint egy eszten-
deje érvényben van, a jogszabály 
alkalmazási normái viszont csak a 
nyáron jelentek meg.

Kiterjedt anyagi gondok

A szociális ellátórendszer egyéb-
ként nem csak a veszélyességi pót-

lékokat illetően küszködik anyagi 
gondokkal: a Hargita Megyei Szo-
ciális és Gyermekvédelmi Igazga-
tóságnak már teljesen elfogyott a 
pénze, a múlt havi béreket is csak 
a megyei tanács költségvetéséből 
kapott kiegészítésből tudták ki-
utalni az alkalmazottaknak, de 
ha az intézmény nem kap közpon-
ti költségvetés-kiegészítést, az év 
hátralévő részében már semmilyen 

kiadásaikat nem tudják kifi zetni. 
Elekes Zoltán, az intézmény veze-
tője az igazgatóság anyagi gond-
jaival kapcsolatban lapunknak 
elmondta, állandósult feszültséget 
jelent számukra, hogy nem tudják 
fi zetni a számlákat, az alkalmazot-
taknak sem könnyű ilyen körülmé-
nyek közt dolgozni, de igyekeznek 
úgy ellátni a feladataikat, hogy az 
ellátottak ne érezzék a gondokat – 
reméli, ez sikerül is.

Több mint ötszáz, a szociális 

ellátórendszerben dolgozó 

Hargita megyei alkalmazott 

várja a bérpótlékot. Ők tavaly 

munkahelyi elkülönítésben 

dolgoztak a szükségállapot idején
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Második lett 
Szakács Szilvia

A csíkszeredai Szakács Szilvia 

második helyezett lett a Sztár-

ban sztár leszek! tehetségku-

tató műsor második évadában 

vasárnap. A mindössze 16 éves 

lány hét élő adást követően 

múlt vasárnap döntőbe jutott, 

így most vasárnap négy másik 

versenytársával a TV2 csatorna 

utolsó élő show-jában az első 

helyért léptek színpadra. A 

döntőben minden versenyző 

két produkciót, egy egyénit és 

egy duettet adott elő, Szilvia 

először Lara Fabian I Will Love 

Again című slágerét énekelte. 

Mestere, Köllő Babett megha-

tódva beszélt Szilviáról, Pápai 

Joci szerint mindent megtett, 

hogy a döntőben állhasson, és 

kora ellenére felnőtt a feladatok-

hoz a műsor alatt. Ezt követően 

Rácz Gergő oldalán a Mostantól 

című dalt adta elő, amikor a 

zsűri ismét elismerő szavakkal 

biztatta. Az utolsó adásban a 

zsűritagok nem adtak pontokat 

a produkciókat követően, csakis 

a nézők szavazata döntötte el 

az öt versenyző helyezését. Az 

első körös szavazás eredménye-

képpen Szilvia a legjobb három 

versenyző közé jutott, majd a 

szavazás újraindult, végül a 

versenybe jutott három énekes 

közül Gábor Márkó harmadik, 

Szilvia második, Csiszár István 

pedig első helyezett lett. Szilvia 

láthatóan nagyon izgult az 

eredményhirdetés előtt, majd 

könnyeivel küszködve mondott 

mindenkinek köszönetet.

Áramszünet
Betervezett munkálatok miatt 

november 25-én 9 és 13 óra 

között szünetel az áramszol-

gáltatás Csíkszentgyörgyön 

a 364–490. házszámok alatt, 

illetve Menaságújfaluban az 

1–64. és 558–618. házszá-

mok alatt. Szintén november 

25-én hasonló okokból nem 

lesz áramszolgáltatás 10 és 15 

óra között Gyimesfelsőlokon, 

Nyíresalján az 1056–1101. 

házszámok alatt.
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• Mindhiába várják a Hargita megyei szociális ellátórendszerben dolgozók a múlt 
évi szükségállapot idején végzett munkájukért számukra jóváhagyott veszélyessé-
gi pótlékot, a 2500 lejes juttatást a több mint 500 érintett alkalmazott közül még 
senki nem kapta meg. A Sanitas szakszervezet Hargita megyei vezetője szerint 
érthetetlen a késés, hiszen EU-s forrásból származó, nem pedig a központi költség-
vetést terhelő pénzekről van szó.

Pénzügyi gondok az egészségügyben is

A Sanitas szakszervezet Hargita megyei vezetője la-

punknak elmondta, az érdekvédelmi tömörülés nehez-

ményezi azt is, hogy 74 ezer egészségügyi alkalmazott 

december elején esedékes novemberi fizetésére még 

nincs pénze az egészségügyi szaktárcának. Erről 

Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter tett beje-

lentést a Digi24 hírtelevízióban múlt héten. Az érintett 

egészségügyi alkalmazottak között vannak a sürgős-

ségi osztályok, a népegészségügyi igazgatóságok, a 

mentőszolgálatok alkalmazottai, de a rezidens orvo-

sok is. Sokan közülük a Covid-járvány elleni küzdelem-

ben vesznek részt. Az ügyvivő egészségügyi miniszter 

szerint a pénzügyminisztérium keresi a megoldást a 

helyzetre. A legegyszerűbb út a költségvetés-kiigazí-

tás lenne, miután megalakul a kormány – mondta. Har-

gita megyében ez a probléma több ezer egészségügyi 

alkalmazottat érint – tudtuk meg Nyulas Emmától. 

A Sanitas szakszervezet egyébként kérést intézett a 

kormányhoz és a parlamenti képviselőkhöz, amelyben 

kérik, hogy a legnagyobb felelősséggel kezeljék a 

problémát, hagyjanak jóvá költségvetés-kiegészítést, 

amely lehetővé teszi a novemberi és decemberi bérek 

biztosítását az egészségügyi és szociális rendszer 

minden alkalmazottja számára. Kérik ugyanakkor azt 

is, hogy fizessék ki az elmaradt juttatásokat, pótléko-

kat mindkét ágazatban, és hogy biztosítsák időben az 

oltáskampányban részt vevő egészségügyi dolgozók 

béreit, tegyék lehetővé, hogy a pandémia kezdete óta 

dolgozó egészségügyi alkalmazottak ki tudják venni 

pihenőszabadságukat.
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