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Tárgy: Javaslat Polgármesteri Hivatal 
létszámbővítésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az 1990. évi LXV tv. - a helyi önkormányzatokról- 9. §-ában valamint 35. §-ában határozza 
meg a Polgármesteri Hivatal a szervezetére, illetve létrehozására és működésére vonatkozó 
szabályokat. Ennek megfelelően a Képviselő-testület évente meghatározza a hivatalban 
dolgozók létszámát, amely létszámot az évi költségvetésben engedélyez. 2008. évi 
költségvetésében a 2008. évi nyitó létszámot is figyelembe véve összesen 295 főt 
engedélyezett: 

2008. évi nyitó létszám 265 
GAMESZ integráció 24 
Építésügyi Főosztályvezető 1 
Városüzemeltetési Főoszt. Intézményi 
gazd. Oszt.vez. 
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Controlling Osztály 4 
Összesen: 295 fő 

Mint a kimutatásból is kiderül 2008. január l-jén jogutódlással megszűnt a GAMESZ X. 
kerületi szervezete és az irányítása alá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények a 
Polgármesteri Hivatalhoz kerültek integrálásra, a volt GAMESZ szervezetével együtt. Az 
engedélyezetett létszámom belül a növekedést elsősorban a GAMESZ-ből átkerült, illetve a 
menet közbeni feladatok növekedése okozták. A Polgármesteri Hivatal részére engedélyezett 
295 fő álláshelyet betöltöttük ill. folyamatosan betöltjük. Sajnos vannak olyan képesítések, 
melyekre a közszférában fizetett béreket tekintve nagyon nehéz munkatársakat találni. Sok 
esetben már a próbaidő időszakában kiderül, hogy az adott munkatárs nem bírja azokat a 
képességeket, amelyek reményében felvettük a Hivatalba. Ez és az év közbeni elvándorlás 
nagyobb mértékű fluktuációt okoz és okozott az elmúlt évben is. Folyamatosan vannak 
betöltetlen álláshelyeink, túlnyomórészt a kilépések következtében a Gazdasági és Pénzügyi 
Főosztályon, a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztályon. Az új feladatoknak 
megfelelően az engedélyezett létszámon belüli új státuszok betöltése 50%-os mértékben 
megtörtént illetve folyamatban van a benyújtott új pályázatok elbírálása. A GAMESZ-hoz 
tartozó szervezeti egységek integrációját követően elsősorban a Gazdálkodási és Pénzügyi 
Főosztályon keletkeztek oly mértékben plusz feladatok, amelyek szükségessé teszik az 
engedélyezett létszámot túli álláshelyek kérését. Szükségesnek látszik a Gazdálkodási és 
Pénzügyi Főosztályon belül három új státusz kialakítása: 

- A gazdálkodás során kötelezően alkalmazandó kötelezettségvállalási és 
szállítói nyilvántartási feladatok megsokszorozódása, a bejövő számlák 
tételszámának közel 30 ezer darabbal történő növekedése szükségessé teszi 1 
fő intézmény ügyintéző, 1 fő kötelezettségvállalás nyilvántartásával 
foglalkozó ügyintézői alkalmazását. 



A készpénzkímélő megoldások előtérbe kerültek ugyan, a részben önállóan 
gazdálkodó intézmények integrációja következtében nagymértékben megnőtt 
a készpénzforgalom is. A plusz 8 órában történő pénztári nyitva tartás 
meghosszabbítása szükségessé teszi a pénztárban második álláshely 
létrehozását. A munkatárs feladata az értékcikkek és szigorú számadású 
nyomtatványok nyilvántartása, pénzkísérési feladatok, pénztáros helyettesi 
feladatok ellátása. 

A három álláshely engedélyezését a Gazdálkodási és Pénzügyi Főosztályon belül 2008. 
december 1-jei hatállyal kérjük a T. Képviselő-testülettől. 

A Szociális és Egészségügyi Főosztály keretében javasoljuk egy fő kerületi esélyegyenlőségi 
referensi feladatok ellátására státusz létrehozására. A 2003. évi CXXV. Tv. Az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 63. § (%) bekezdése fogalmazza meg a 
települési önkormányzat programjával a hátrányos helyzetű csoportokkal ill. az e csoportokra 
vonatkozó célok meghatározására vonatkozó feladatok. Az esélyegyenlőségi referens 
feladatai között elsősorban az egyes célcsoportokhoz úgy, mint az anti diszkriminációs típusú 
tevékenységek a nők a kisebbségek azon belül kiemelten a romák helyzetével, a fogyatékkal 
élők helyzetével történő foglalkozást. De tevékenységei közé tartozik a gyermekekkel, 
ifjúsággal, az idősekkel, a szegregált környezetben élőkkel való törődés, ezen belül is az 
esélyegyenlőségi programok, értékek megfogalmazása szervezések folyamatos kísérése. A 
2003. évi. 75 Tv. 63 §-a előírja a hátrányos helyzetük megkülönböztetésének csökkentése 
érdekében az 50 főnél több munkavállalót foglalkoztatót költségvetési szervek esetében is 
illetve az Mtv 76/a §-a is az esélyegyenlőségi terv készítését illetve elfogadását. 
Fentieket figyelembe véve javasoljuk, egyben kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 
Szociális és Egészségügyi Főosztály belül plusz 1 státuszt engedélyezzen esélyegyenlőségi 
referens alkalmazása céljából. 

Az oktatási közművelődési területen a Képviselő-testület jóváhagyta a Kőbányai 
Önkormányzat kulturális tervét, melyben szerepel, hogy a közművelődéssel kapcsolatos 
folyamatok „naprakész figyelemmel kíséréséhez, a feladatterv megvalósításához 
nélkülözhetetlen koordinációs munkához, a szükséges elemzésekhez, beszámoltatások 
előkészítéséhez elengedhetetlen egy szakmailag felkészült felelős közművelődési szakember 
felvétele ". 
A közművelődési feladattervben megfogalmazottak végrehajtása és sikeres teljesítése 
érdekében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az Oktatási és Közművelődési Főosztály 
keretén belül a közművelődési feladatok ellátására plusz egy státuszt biztosítani szíveskedjen. 

Kérem, hogy a Képviselő-testület az alábbi határozatot fogadja el: 

Határozati javaslat: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalban a 2008. január 1-jei 
nyitólétszámhoz képest 2008. december-Íj étől plusz 5 fő státusz létrehozását engedélyezi az 



alábbiak szerint: Gazdálkodási és Pénzügyi Főosztály 3 fő, Szociális és Egészségügyi 
Főosztály 1 fő, valamint Oktatási és Közművelődési Főosztály 1 fő. A feladatok ellátáshoz az 
5 fő részére 2008. december hónapra a Képviselő-testület felhalmozási tartaléka terhére 
időarányosan 1,400e forintot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítését felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Előkészítés végrehajtásáért: Hegedűs Károly, Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Budapes t ,2008 . november 11. 

Dr. Neszteli István 
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3 pénzügyi ügyintézői állás betöltésének 2008. évi személyi juttatás tervezete 
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Besorolás 11/14 

Havi illetmény 128 384 

Illetménykiegészítés (10 %) 13 39 

Nyelvpótlék (középfokú C ) 

TB járulék (29%) 41 122,67 

Munkaadói járulék (3 %) 4 12,69 

EHO 2 6 

Ruházati költségtérítés ( 1 hóra) 7 21,2 

Kafetéria juttatás (1 hóra) 10 30 

Közlekedési költséqtérítés (1 hóra) 9 27 

Étkezési hozzájárulás (1 hóra) 12 36 

Összesen: 226 679 

Készült: 2008. november 11. 
Készítette: Nagyné Berecz Györgyi 
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3 pénzügyi ügyintézői állás betöltésének 2008. évi személyi juttatás tervezete 
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2008. éyí.JÉibóra, 3 f őnek©: 

Besorolás 11/14 

Havi illetmény 128 384 

Illetménykiegészítés (10 %) 13 39 

Nyelvpótlék (középfokú C ) 

TB járulék (29 %) 41 122,67 

Munkaadói járulék (3 %) 4 12,69 

EHO 2 6 

Ruházati költségtérítés ( 1 hóra) 7 21,2 

Kafetéria juttatás (1 hóra) 10 30 

Közlekedési költségtérítés (1 hóra) 9 27 

Étkezési hozzájárulás (1 hóra) 12 36 

Összesen: 226 679 

Készült: 2008. november 11. 
Készítette: Nagyné Berecz Györgyi 



£<bX, MtlÜ-tfAdt 

Esélyegyenlőségi referens állás betöltésének 2008. évi személyi juttatás tervezete 
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1/10 Besorolás 

E Ft-ban 
1/10 

Havi illetmény 186 
Illetménykiegészítés (30 %) 56 
Nyelvpótlék (középfokú C ) 
TB járulék (29 %) 70 
Munkaadói járulék (3 %) 7 
EHO 2 

Ruházati költségtérítés {1 hóra) 7 
Kafetéria juttatás (1 hóra) 10 
Közlekedési költségtérítés (1 hóra) 9 
Étkezést hozzájárulás (1 hóra) 12 

Összesen: 360 

Készült: 2008. november 11. 
Készítette: Nagyné Berecz Györgyi 



Esélyegyenlőségi referens állás betöltésének 2008. évi személyi juttatás tervezete 

-*■■■ Megnevezés 
Besorolás 1/10 
Havi illetmény 186 
llletménykiegészités (30 %) 56 
Nyelvpótlék (középfokú C ) 
TB járulék (29%) 70 
Munkaadói járulék (3%) 7 
EHO 2 

Ruházati költségtérítés ( 1 hóra) 7 
Kafetéria juttatás (1 hóra) 10 
Közlekedési költségtérítés {1 hóra) 9 
Étkezési hozzájárulás (1 hóra) 12 

Összesen: 360 

Készült: 2008. november 11. 
Készítette: Nagyné Berecz Györgyi 
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Közművelődési ügyintéző állás betöltésének 2008. évi személyi juttatás tervezete 
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Besorolás 1/10 
Havi illetmény 186 
Illetménykiegészítés (30 %) 56 
Nyelvpótlék (középfokú C ) 
TB járulék (29%) 70 
Munkaadói járulék (3 %) 7 
EHO 2 

Ruházati költségtérítés (1 hóra) 7 
Kafetéria juttatás (1 hóra) 10 
Közlekedési költségtérítés (1 hóra) 9 
Étkezési hozzájárulás (1 hóra) 12 

Összesen: 360 

Készült: 2008. november 11. 
Készítette: Nagyné Berecz Györgyi 



Közművelődési ügyintéző állás betöltésének 2008. évi személyi juttatás tervezete 
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Besorolás 1/10 
Havi illetmény 186 
Illetménykiegészítés (30 %) 56 
Nyelvpótlék (középfokú C ) — 
TB járulék {29 %) 70 

— 

Munkaadói járulék (3%) 7 
EHO 2 

Ruházati költségtérítés ( 1 hóra) 7 
Kafetéria juttatás (1 hóra) 10 — 
Közlekedési költségtérítés (1 hóra) 9 

— 

Étkezési hozzájárulás (1 hóra) 12 

Összesen: 360 

Készült: 2008. november 11. 
Készítette: Nagyné Berecz Györgyi 


