
EMLÉKEZTETŐ 
AZ ÉT Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Bizottsága harmadik 

üléséről 
(1990. november 8.) 

 
Az ülés elnöke: Vadász János 
A résztvevők listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
Napirend: 
1. Az államháztartásról szóló törvény tervezetének a vitája 
(Előadó:  László Csaba PM) 
2. A KIÉB ügyrendjének aláírása 
3. A tanácselnökök anyagi elismerésével kapcsolatban elnapolt vita folytatása 
4. A köztisztviselők jogállásáról szóló törvénytervezet vitája 
(Előadó: György István BM) 
Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban a bizottság a következőkben állapodott meg: 
1. Államháztartási törvény tervezete 
A bizottság a tárgyalócsoportok véleményének kifejtése, illetve az előadó válaszai után a 
törvénytervezetről a tárgyalást felfüggesztette. A PM képviselője felajánlotta, hogy a KIÉB 
tárgyalócsoportjainak szakértői vegyenek részt a PM törvényelőkészítő munkájában. Ennek 
érdekében egy napon belül jelezzék a kijelölt szakértő személyét, illetve november 14-én 
délig adják át írásban a konkrét szövegmódosítási javaslatokat. Az átadott javaslatok és a 
szakértői munka alapján elkészült törvény-tervezetet a KIÉB sürgősséggel újra napirendre 
kívánja tűzni. 
2. A KIÉB ügyrendjének aláírása 
A KIÉB véglegesített ügyrendjét a tárgyalócsoportok ügyvivői aláírásukkal hitelesítették. Az 
ügyrend elfogadott szövege az ülésen szétosztásra került. 
3. A tanácselnökök anyagi elismerése 
Az ülésen sikerült megállapodásra jutni, miszerint az anyagi elismerésre vonatkozóan a KIÉB 
közleményt tesz közzé. A KIÉB felkérte az illetékes kormányzati szerveket a közleménynek 
a Belügyi és Munkaügyi Közlönyben történő megjelentetésére. A megállapodás szövegét a 2. 
sz. melléklet tartalmazza. 
4. A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény tervezete 
A bizottság rendkívül sajnálatosnak tartotta, hogy a tervezet nem szerepel az 1990-ben 
elfogadásra javasolt törvények közzétett jegyzékében. A BM képviselője bejelentette, hogy a 
három tárgyalócsoport írásban korábban átadott észrevételeit az illetékes országgyűlési 
bizottságoknak átadja. A rövid vita után a bizottság megállapodást fogalmazott meg arról, 
hogy a KIÉB szükségesnek tartja a törvény tervezetének mielőbbi parlamenti tárgyalását. A 
megállapodás szövege része annak a KIÉB közleménynek, amelyet a 2. sz. melléklet 
tartalmaz. 
A bizottság negyedik ülésére november 15-én, csütörtökön 9 órai kezdettel kerül sor. Az ülés 
elnöke a munkáltatói kamarai tárgyalócsoport képviselője. 
 
Az ülés javasolt napirendje: 
1. Az 1991. évi állami költségvetés első olvasatban (a PM által előterjesztett anyagok a MüM 
költségvetési bérmechanizmusra vonatkozó előterjesztésével együtt szétosztásra kerültek). 
2. Tézisek az új Munka Törvénykönyve elvi kérdéseiről. Az ülésről hangfelvétel készült. 
 
Budapest, 1990. november 12. 
Készítette: Horváthné Batár Emese 



 
Melléklet 
A Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Bizottsága f. év november 8-i ülésén a 
következőkben állapodott meg: 
1. ) A törvény által megállapított határidőig munkaviszonyban állt és polgármesterré meg 
nem választott tanácselnök munkáját az önkormányzati testület anyagilag - bérjellegű 
kifizetésként -is elismerheti. 
Az elismerés mértékének megállapításánál akár a volt Vb. titkárok felmondási idejére 
irányadó szabályok, akár a polgármesterek jogállásáról   szóló törvény rendelkezései is alapul 
vehetők. 
2. ) A Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Bizottsága szükségesnek tartja a 
köztisztviselők jogállásáról szóló törvény tervezetének mielőbbi parlamenti tárgyalását. 
Megjelenik a Belügyi és a Munkaügyi közlönyökben. 


