Tárgy:
Tihanyi
Közös
Önkormányzati Hivatal Aszófői
Kirendeltségének átszervezése

Iktatószám: 3/22-4/1/2015.

ELŐTERJESZTÉS

Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 09-ei ülésére

Előterjesztő: Keller Vendel polgármester

Az előterjesztést készítette: Németh Tünde jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Aszófő Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének áttekintése után felmerült a
kiadások csökkentésének igénye. A környező településen (Örvényes) dolgozók létszámának
figyelembe vételével javaslom a Kirendeltségen dolgozók munkaidejének csökkentését, az
alábbi megosztásban:
A pénzügyes és az adós munkakörben dolgozó köztisztviselők továbbra is napi 6 órában
legyenek foglalkoztatva, a kirendeltség vezető és az igazgatásügyes munkaidejét napi 6 óráról
napi 4 órára csökkentését javaslom.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
önkormányzati törvény) 85.§ (3c) bekezdése alapján a közös önkormányzati hivatal
létrehozásáról szóló megállapodást az érintett önkormányzatok szabadon módosíthatják. A
Kirendeltség ilyen irányú átszervezése nem érinti a megállapodás módosítását, mert abban 4
fő foglalkoztatása szerepel a munkaidőkeret meghatározása nélkül.
Az önkormányzati törvény 42. §-a tartalmazza a képviselő-testület hatásköréből át nem
ruházható feladatokat, mely között szerepel szervezetének kialakítása, működésének
meghatározása. Az előterjesztett javaslatomban figyelembe vettem, hogy a köztisztviselők
több, mint 12 éve dolgoznak Aszófő településen. A jegyző tájékoztatása alapján munkájukat
hibátlanul, kiemelt színvonalon végzik, az ügyfelektől semmilyen panasz, észrevétel
személyükkel kapcsolatban nem érkezett.
A jegyző tájékoztatása alapján a kinevezés munkaidőt csökkentő módosítására csak közös
megegyezés alapján kerülhet sor.
A fentiek alapján javaslom, hogy a kezdeményezését vitassák meg.
Aszófő, 2015. február 06.

Keller Vendel
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

….../2015.(II.9.) Önk. határozat
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Tihanyi Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzőjét, hogy az Aszófői Kirendeltséget az alábbiak szerint szervezze át:
2015. március 01-től a Kirendeltségen a pénzügyes és az adós munkakörben dolgozó
köztisztviselők továbbra is napi 6 órában legyenek foglalkoztatva, a kirendeltség vezető és az
igazgatásügyes munkaidejét napi 6 óráról napi 4 órára csökkentse le.
A Kirendeltség átszervezését a Képviselő-testület a 2015. évi kiadások csökkentésének
igényével indokolja.

Határidő: 2015. március 1.
Felelős: Németh Tünde jegyző

