
Előterjesztés
Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2009. november 25-i ülésére

Tárgy: Polgármesteri Hivatal létszámbővítése

Előterjesztő: Szörfi István jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2009. október 28-i ülésére tett előterjesztésemet kértem a napirendről 
levenni azzal az indoklással,  hogy a témában a testület  novemberi  ülésére a közbejött  új 
körülményekre tekintettel új előterjesztést fogok tenni.

A Képviselő-testületet 2009. november 5-i rendkívüli ülésén tájékoztattam a Polgármesteri 
Hivatal  pénzügyi  csoportjánál  felmerült  problémáról,  mely  úgy  gondolom,  mindenkit 
meggyőzött arról, hogy a létszám tekintetében a jelenlegi helyzet nem tartható. A pénzügyi 
csoport vezetője kérelemmel fordult hozzám, melyben jelezte, hogy a jelenlegi létszámmal 
képtelenek maradéktalanul ellátni saját feladataikat is, s amennyiben nem sikerül létszámot 
kapniuk,  úgy  képtelenek  megfelelni  a  jogszabályi  előírásoknak.  A  kérelmet  a  Pénzügyi 
Bizottság 2009. november 17-i ülésének anyagával megkapták a képviselők.

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Pénzügyi  Bizottságnak  írt  előterjesztésemben  kettő  fő  biztosítását  kértem,  mely 
előterjesztésemet a pénzügyi vezető levele pontosított.  Az előbb említett  jogszabályoknak 
megfelelő  munkavégzés  biztosítása  érdekében  haladéktalanul  szükség  lenne  a  pénzügyi 
csoport részére 2009. november 30. napjától egy fő többlet létszám biztosítására.

Fenti  dátumtól  történő  biztosítás  azért  fontos,  mert  a  köztisztviselők  jogállásáról  szóló 
törvény  értelmében  2009.  december  1.  napjától  közigazgatási  versenyvizsga  nélkül 
jogviszonyt  létesíteni  szabályosan  nem  lehet.  A  –  közös  megegyezéssel  megszűnt  - 
pénztárosi  állásra  pályázatot  beadott  jelentkezők  közül  senki  nem  rendelkezik 
versenyvizsgával, így az állást vagy nem tudjuk betölteni, vagy csak szabálytalanul, az előbb 
említett rendelkezés megszegésével.

1/2

Enying Város Jegyzője

8130 Enying, Kossuth u. 26.
Tel./Fax: 22/372-661
pmhiv@enying.eu



A pénzügyi vezető levelében illetve az EVSZI vezetője ezzel kapcsolatos levelében jelezte, 
hogy  várhatóan  jelentősen  megváltoznak  az  egyes  könyvelésre  vonatkozó  szabályok, 
azonban  sajnálatosan  a  vonatkozó  Korm.  rendelet  legutóbb  is  csak  december  30-án  lett 
kihirdetve,  így  a  változások  miatti  többletlétszám-igényről  majd  csak  a  Korm.  rendelet 
megjelenését követően tudok tájékoztatást adni. 

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatomat megvitatni, elfogadni szíveskedjenek.

Enying, 2009. november 20.

Tisztelettel

Szörfi István
     jegyző

Határozati javaslat

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Polgármesteri 
Hivatal létszámát 2009. november 30. napjától 1 fővel (pénzügy) megemeli. Ennek költségeit 
a 2010. évi költségvetésben biztosítja.

Határidő: 2009. november 30.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Szörfi István jegyző
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