Tájékoztató az Állandó Bizottsági ülésről!
(2015.03.20)
Kedves Munkatársak!
A mai napi Állandó Bizottság ülésén elhangzottakról szeretnénk tájékoztatást nyújtani.
Formacipő:
Napirend előtti felszólalásban bejelentette a munkáltató, hogy a formacipők kérdésében
megegyezés született a BKK és a BKV között. (BKSZSZ kezdeményezés)
A BKK elismeri indokolt költségként, így megkezdődhet a folyamat, melynek
eredményeképpen mihamarabb formacipőhöz juthatnak a dolgozók.
Bértarifa:
A bértarifa rendszer előkészítése is folyamatban van. Ezzel kapcsolatban a munkáltató
elmondta, hogy az elvárás az, hogy az üzleti terv keretein belül történhet meg az új rendszerre
való átállás.
Elmondtuk, hogy ez így számunkra nem elfogadható, hisz már évek óta emiatt nem sikerül
tovább lépni. A szakszervezetek javaslata, hogy a rendszer kerüljön első lépésben
kidolgozásra a költségek vizsgálata nélkül. Majd második lépcsőben egyezzünk meg arról,
hogy milyen költséggel, milyen ütemben és hogyan valósítható meg a bértarifa rendszerre
történő átállás.
2014. évi beszámoló a bérmegállapodásban foglaltakról:
A munkáltató megküldte a szakszervezetek által kért táblázatokat. Melyek elemzése
megtörtént. Kérdések merültek fel a busz ágazatnál történt létszámok és túlórák tekintetében.
A munkáltató beszámolt arról, hogy a bérmegállapodás összes pontjában vállalt juttatást
kifizették a dolgozók felé.
Az állandó bizottság munkavállalókat képviselő tagjai megismerték a beszámolót, a tényleges
lezárása a tavalyi évnek plenáris ülésen történik meg a bérmegállapodást aláíró
szakszervezetek bevonásával.
2015. évi bérmegállapodás:
A munkáltató elmondta, hogy előkészít egy javaslatot a béren kívüli egyéb juttatásokról,
(jubileumi, balesetmentes) annak érdekében, hogy a jogosult munkavállalók időben
megkaphassák azokat. Ennek tárgyalására a jövő heti ülésen kerül sor.
Az üzleti terv elfogadásra került BKK és BKV igazgató tanácsánál is, melynek a
véglegesítésére a Fővárosi Közgyűlésen kerülhet majd sor. A 2015. évi bérrel kapcsolatos
adatok átadása nem történt még meg, ezt a szakszervezeti oldal ismételten kérte a továbblépés
érdekében és egyben jeleztük, hogy az egyes ágazatoknál történő plusz feladatok és
változások legyenek benne lekövetve és a számok kövessék le azokat, hogy ne
ismétlődhessenek meg az idei év problémái. (megnövekedett feladatok, létszámhiány, 300 óra
feletti túlóráztatás)
A bértárgyalás és az egyeztetés jövő héten folytatódik tovább az ÁB keretein belül. Majd a
következő héten plenáris ülés.
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