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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 340/2012. (XI.29.) Kt. határozattal létszámstopot rendelt el a
Polgármesteri Hivatalban, ennek következtében a megüresedő álláshelyek sem
tölthetőek be. Az újratárgyalási kezdeményezésemmel javasoltam a döntés
visszavonását, melyet a testület nem fogadott el, ezért ismételten dönteni kell a
létszámstop alóli kivételes felmentésről.
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2013. január 1-től hatályos 4. § (1) bekezdése
szerint az építésügyi hatóság köztisztviselői létszámát úgy kell meghatározni, hogy a
hatósági tevékenység folyamatos végzése biztosított legyen, és az építésügyi
hatóságnak legalább 2 fő - meghatározott foglalkoztatási feltételekkel rendelkező teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőt kell foglalkoztatnia. A Hivatalban
január 1-től csak egy építésügyi ügyintéző marad, a másik munkatárs a KIK
Dombóvári Tankerületéhez került át. Egy ügyintéző nem tudja megfelelően vinni az
építésügyi teendőket, szükséges a másik építésügyi ügyintézői státusz betöltése is.
A testületi döntés azt is kimondja, hogy az álláshelyekkel érintett feladatok ellátására
más formában, így különösen megbízási szerződés keretében vagy szellemi
tevékenység végzésének ellenértékeként teljesített kifizetés útján sem kerülhet sor. Az
önkormányzati intézményekkel eddig foglakozó munkatársak január 1-től már szintén
nem a Polgármesteri Hivatalt erősítik. Ezeket a feladatokat a Hivatal egyik jogásza
veszi át, a korábbi Humán Iroda vezetője féléves időszakra tapasztalataival és
tudásával segítene a feladatellátásban megbízási szerződés alapján, ehhez szintén
kérem a testület jóváhagyását.
A Hivatal vezetésének kérdését is rendezni kell. Az új önkormányzati törvény szerint
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában kell rendelkezni a jegyzői,
aljegyzői tisztségek egyidejű betöltetlensége esetén a Hivatal vezetésének ellátásáról.
A jelen ülés napirendjén szereplő szmsz módosításban az a javaslat szerepel, hogy
másik település jegyzőjének ideiglenes megbízásával kell megoldani a helyettesítést.
Az új önkormányzati törvény szerint január 1-től a polgármester gyakorolja
valamennyi munkáltatói jogot a jegyző felett, azonban a közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvényt még nem harmonizálták ehhez, így az jelenleg úgy rendelkezik, hogy
másik jegyző helyettesítése céljából - a képviselő-testületek megállapodása alapján - a
jegyző további egy közszolgálati jogviszonyt létesíthet. Szakcs, Lápafő, Várong
Községi Önkormányzatok körjegyzőjét, Horváth Sándort kívánom megbízni
ideiglenesen a jegyzői teendőkkel, aki vállalja a megbízatást, az érintett három
önkormányzat képviselő-testülete december végén tárgyal a hozzájárulásról.
A fentiek alapján Kérem a tisztelt képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat
elfogadását!
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Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 340/2012. (XI.29.)
Kt. határozattal elrendelt létszámstopot a 2013. január 1-től megüresedő
építésügyi ügyintézői munkakör tekintetében nem tartja fenn és felkéri a
Polgármesteri Hivatal vezetőjét, illetve az ezzel a feladattal megbízottat, hogy a
munkakör betöltéséről haladéktalanul gondoskodjon.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 340/2012. (XI.29.)
Kt. határozatában foglalt rendelkezéstől eltérve jóváhagyja, hogy a
Polgármesteri Hivatal 2012. június 30-ig a humán feladatok ellátásához
tanácsadót bízzon meg, és felkéri a Polgármesteri Hivatal vezetőjét, illetve az
ezzel a feladattal megbízottat, hogy a megbízásról haladéktalanul
gondoskodjon.
3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
Szakcs, Várong és Lápafő községek önkormányzataival megállapodás jöjjön
létre, miszerint a három község körjegyzője lássa el helyettesítőként Dombóvár
Város Polgármesteri Hivatalánál a jegyzői feladatokat a pályáztatás alapján
kinevezett új jegyző munkába állásig bruttó havi 150.000,-Ft megbízási díjért,
és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Szabó Loránd
polgármester
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