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E l ő t e r j e s z t é s

A Képviselő-testület 2009. február 25-i ülésére

Tárgy: A Polgármesteri Hivatal létszámemelése

Előterjesztő: Szörfi István jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Enying Város Önkormányzatának 2007.  
évi költségvetéséről szóló 7/2007. (III. 05.) számú rendeletével megerősítette a 18/2007. (II. 08.) 
számú  határozatát,  mellyel  a  polgármesteri  hivatal  tekintetében  5  fős  létszámleépítést 
döntött el. A döntés előtt bizottsági és testületi üléseken szóban ,illetve a döntést követően 
alábbi leveleimben kérte a testületet a döntés megváltoztatására:

01/3284/2007. 2007. szeptember 20.
01/3783/2007. 2007. november 21.
01/461/2008. 2008. január 24.
01/674/2008. 2008. február 8.
01/674-2/2008. 2008. április 21.
01/674-3/2008. 2008. május 23.

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2008.  május  28-i  ülésén,  6  igen 
szavazattal,  4  ellenszavazattal,  1  tartózkodással  elfogadta  a  hivatal  létszámbővítésére 
vonatkozó  kérelmet,  a  Közigazgatási  Hivatallal  történt  egyeztetés  alapján  a  határozat 
érvényes  és  eredményes  is  volt  azonban  a  későbbi  viták  elkerülése  illetve  a  Képviselő-
testülettel kialakult jó kapcsolat megőrzése érdekében e döntés végrehajtásra nem került. A 
korábbi  előterjesztéseimben  vázoltam  a  Tisztelt  Képviselő-testületnek  a  létszámbővítésre 
vonatkozó javaslataim indokait.  Ezen indokokat  megerősítem,  illetve az alábbi  most  már 
2008. évi tényadatokkal egészítem ki:

A 2006.  évi  ügyiratforgalom 10.294 db iktatott  ügyirat,  2007.  évben az iktatott  ügyiratok 
száma 11.132-re emelkedett, amely 8,1%-os emelkedést jelent. A 2008. évi iktatott ügyiratok 
száma 13.536 db volt, amely az előző évihez képest 21,5%-os, a 2006. évihez képest pedig 
31,5%-os  növekedést  jelent.  Mint  azt  korábbi  leveleimben  már  leírtam  a  hatósági 
ügyintézésre vonatkozó jogszabály – Ket. – hatálybalépése jelentős többletfeladatot jelent az 
ügyintézők  számára,  mely  előírások  és  az  előbbi  mértékben  növekvő  ügyiratforgalom  a 
hivatal mindennapi működését veszélyezteti.
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Korábbi 01/674/2008. számú, 2008. február 8. napján kelt levelemben jeleztem, hogy a 2007. 
évben milyen mértékű volt a szabadságok átvitele a következő évre. 2008. évben a hivatal 
dolgozóinak összes szabadsága 1039 nap, a 2008. évben ki nem vett szabadságok száma 186 
nap,  azaz  a  szabadságok  18%-át  legnagyobb  igyekezetem  ellenére  sem  sikerült  kiadni. 
Levelemben már leírtam, most  is  megemlítem,  hogy egy esetleges  munkaügyi  ellenőrzés 
során jelentős összegű bírságot kaphat a hivatal. A Képviselő-testület javaslatára a 2009. évre 
betervezésre  kerül  2  fő  közterület-felügyelő  alkalmazásának  lehetősége,  illetve  ennek 
költségei.  Személy szerint egyetértek abban, hogy a közterület-felügyeletre szükség van – 
ezzel megerősítem a létszámleépítés során ezzel összhangban elhangzott véleményemet –, 
azonban a közterület-felügyelet az önkormányzat nem kötelezően elvégzendő feladatai közé 
tartozik, mint pl. a polgármesteri hivatal működtetése, hanem szabadon vállalt feladat, s a 
vonatkozó  jogszabályok  az  alapfeladatok  biztosítását  elsődleges  feladatává  teszik  a 
fenntartóknak.

Az előbb említett  indokokra  figyelemmel,  azzal  a  kéréssel  fordulok  a  Tisztelt  Képviselő-
testülethez,  hogy  a  tervezett  2  fő  közterület-felügyelő  helyett  2009.  évben  csak  1  fő 
közterület-felügyelő  alkalmazásáról  döntsön,  a  másik  létszámot  a  polgármesteri  hivatal 
alapfeladatainak működtetéséhez biztosítsa.

Ezen létszám biztosítása természetesen nem oldaná meg teljes egészében a hivatal jelenlegi 
létszámgondját, azonban enyhítené azt. A létszámcsökkentés óta eltelt másfél év alatt látszik, 
hogy jelentős megerősítésre szorulnak a hivatal adóügyi feladatokat ellátó munkatársai. Az 
önkormányzat  saját  ügyein  túlmenően  jelentős  mértékben  megnőtt  a  hivatal  által 
végrehajtandó,  külső  szervek  megkereséséből  fakadó  végrehajtási  feladatok  mennyisége 
(Zöldfok  Zrt.  részére  be  nem fizetett  szemétszállítási  díj  316  db,  valamint  szabálysértési 
bírság, illetve közigazgatási bírság adók módjára történő behajtása). Itt jegyzem meg, hogy a 
polgármesteri  hivatal  által  behajtott  közigazgatási  bírság  25%-a,  valamint  a  hivatal  által 
kivetett  szabálysértési  bírság,  illetve  a  helyszíni  bírságok  100%-a  Enying  Város 
Önkormányzatának  költségvetését  gyarapítja.  A  jelenlegi  létszámmal  a  mindennapi 
feladatok elvégzése sem lehetséges teljes mértékben, és az egyik legfontosabb feladatra, az 
ellenőrzésre  sem  létszám,  sem  pedig  idő  nem  áll  rendelkezésre.  A  kért  plusz  létszám 
munkaköri  feladatai  közé  tartozna  az  adóügyi  feladatok  egy  részének  ellátása,  valamint 
egyéb, elsősorban pénzügyi jellegű feladatok ellátása, amelyre a pénzügyi csoport jelenlegi 
kis létszáma miatt is szükség van. Meggyőződésem, hogy a plusz hivatali létszám biztosítása 
„megtermelné” saját bérét.

A zavartalan működés biztosításához továbbra is elengedhetetlennek tartanám a „stratégiai 
fontosságú”, kb. 4-5 fő fizetésének - a törvény szerinti lehetőséget figyelembe vevő - plusz 
20-30%-os  megemelését,  illetve  a  rendszeresen  túlmunkát  végző,  a  rendszeresen 
többletfeladatot ellátó dolgozók esetenkénti jutalmazását.  Erre a célra számításaim szerint 
járulékokkal  együtt  éves szinten kb.  2,5 millió Ft-ra lenne szükség. E variáció elfogadása 
esetén  azonban  a  Képviselő-testületnek  az  előbb  említett  kb.  évi  2,5  millió  Ft-os 
fizetéstöbbletre, illetve jutalmazásra fordítható összeget minden évben biztosítania kellene a 
Polgármesteri Hivatal számára.

Ezen indokok alátámasztására illetve megerősítésére emlékeztetném a Tisztelt Képviselőket, 
hogy  az  utóbbi  néhány  év  alatt  az  alábbi  kollégák  hagyták  el  nem  versenyképes 
javadalmazásuk miatt a hivatalt: 
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Szalai Sándor
Rózsa Krisztián
Farkas Renáta

Vörös András
Dr. Nagy Ildikó

Dr. Nagy Norbert

Különösen sajnálatos e tény abból a szempontból is, hogy a fenti kollégák között négy helyi 
fiatalt  nem  tudtunk  Enyingen  tartani,  miközben  érthetően  valamennyien  azt  szeretnénk, 
hogy a helyiek elvándorlása megszűnjön.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  előterjesztéseimet  megvitatni,  és  az  alábbi 
határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Enying, 2009. február 12.

Tisztelettel

Szörfi István
     Jegyző

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Polgármesteri 
Hivatal létszámát 2009.  április  1. napjától 2 fővel (1 fő közterület-felügyelő, 1 fő adóügy) 
megemeli. Ennek biztosítására a 2009. évi költségvetésben 4.539.000,- Ft-ot szerepeltet.

Határidő: 2009. április 1.

Felelős: Szörfi István jegyző

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a  2009.  évi 
költségvetésben a Polgármesteri Hivatal részére a köztisztviselői törvényben meghatározott 
fizetéseltérítésre  illetve  jutalmazásra  2009.  április  1.  napjától  1.700.000,-  Ft-ot  (bruttó 
járulékokkal növelt összeget) biztosít.

Határidő: 2009. április 1.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
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