Tisztelt Képviselők!
A járási hivatalok felállításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása érdekében
a kormányhivatalok valamennyi önkormányzatot megkerestek az alábbi utasításokkal:
- az egyes polgármesteri hivatalok és körjegyzőségek kötelesek annyi álláshelyet és
köztisztviselőt átadni a kormányhivatal részére, amennyit a kormányhivatal előre meghatároz;
- az átadott státuszokhoz kötődő tárgyi eszközöket (íróasztal, szék, számítógép, monitor,
nyomtató) szintén – ingyenesen - át kell adnunk a kormányhivatal részére, azok
eszközkartonjaival együtt, legkésőbb 2012. október 31. napjáig.
Halászi-Máriakálnok-Püski Községek Körjegyzőségénél jelenleg – a körjegyzővel együtt - 11
köztisztviselő dolgozik. Ebből a kapott utasításoknak megfelelően 2 személyt, illetve üres
álláshelyet kell átadnunk. Funkcionális munkakörben dolgozó személyt (pénzügyi, vagy
adóigazgatási ügyintéző) nem lehet átadni. Szintén nem veszik át az ügykezelőt, illetve a
körjegyzőt sem. Gyakorlatilag tehát – kizárásos alapon - a 2 igazgatási ügyintézőt, illetve az ő
álláshelyüket kellene átadnunk. Ez azonban a mi szempontunkból azt jelentené, hogy
helyettük azonnal új munkaerő felvételére lenne szükség.
Ugyanakkor viszont 2013. január 1. napjától az új önkormányzati törvény kötelezővé teszi
aljegyző alkalmazását minden önkormányzati és közös önkormányzati hivatalban, függetlenül
a települések, illetve a hivatalok nagyságától. Jelenleg az aljegyzőre előírt képesítési
előírásoknak hivatalunk egyetlen köztisztviselője sem felel meg.
Fentiekre tekintettel a következő javaslatot tesszük:
- Egy fő pénzügyi ügyintéző 2012. december 1. napjával nyugdíjba vonul. Az ő álláshelyét
nem töltenénk be, hanem kiüresítve átadnánk a kormányhivatal részére.
- Tekintettel arra, hogy a két igazgatási ügyintéző közül egyik sem nélkülözhető és várhatóan
jövőre is szükség lesz a munkájukra azt javasoljuk, hogy a Képviselő-testület a körjegyzőség
álláshelyeinek számát bővítse, azzal, hogy az így létrejövő üres álláshely átadásra kerül a
kormányhivatal részére.
- Az aljegyzői álláshelyet ugyancsak létre kell hozni és pályázatot kell kiírni annak
betöltésére. Mivel azonban a hivatalnál jelenleg nem jogi, hanem pénzügyes munkatársa van
szükségünk, célszerű úgy kiírni a pályázatot, hogy a kiválasztandó aljegyző a végzettségénél
és önkormányzati szektorban szerzett gyakorlati tapasztalatánál fogva alkalmas legyen a
hivatal pénzügyi „csoportjának” irányítására, vezetésére. Ezzel egyidejűleg azonban a
máriakálnoki pénzügyes kolléganő helyettesítésére nem kerül sor, így a ténylegesen betöltött
álláshelyek száma nem változik.
A Képviselő-testületnek fel kell hatalmaznia a polgármestert a kormányhivatallal megkötendő
átadási megállapodás aláírására. Amennyiben ez a megállapodás október 31. napjáig nem jön
létre a kormányhivatal egyoldalúan jogosult az átadásra kerülő személyek és tárgyi eszközök
meghatározására. Döntése ellen bírósághoz lehet fordulni, de ennek nincs halasztó hatálya.
A megállapodások aláírására várhatóan október 24-e és 26-a között kerül majd sor Győrben, a
Kormányhivatal épületében. A megállapodás tartalmát a Kormány e célból kiadott rendelete
szabályozza.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az átadásra tett javaslatunkat támogatni
szíveskedjék és a megállapodás aláírására a gesztor település polgármesterét - a
körjegyzőséget közösen fenntartó társulás nevében - hatalmazza fel.
Halászi, 2012. október 09, kedd
dr. Kránitz Péter
körjegyző
Határozati javaslat:
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy HalásziMáriakálnok-Püski Községek Körjegyzőségének létszámkerete 2012. október 18.
napjával 1 fő igazgatási ügyintéző és 1 fő aljegyző álláshelyekkel bővüljön.
A Képviselő-testület felhatalmazza Halászi község polgármesterét, hogy a 2 üres
álláshely és az azokhoz kapcsolódó tárgyi eszközök 2012. december 31. napjával
esedékes átadásáról szóló megállapodást aláírja.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: 2012. október 31.

