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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2009. február 19-dikén 
tartott ülésén 15. napirendi pontként tárgyalta a Polgármesteri Hivatal létszáma 
csökkentésére vonatkozó előterjesztést. A 8 fős csökkentésből 6 köztisztviselői státusz 
megszüntetésre került, így a testület döntését részben végrehajtottuk. 
 
A teljes végrehajtáshoz egy további testületi döntésre lett volna szükség, mely szerint az 
engedélyezett politikai státuszok számát 5-ről 3-ra csökkenti. 
 
Az eredeti elképzeléshez képest álláspontunkat felül kellett vizsgálnunk, mert időközben 
bizonyosságot szereztünk arról, hogy az un. északi ügyekkel és a hárosi ügyekkel 
kapcsolatos feladatokat, nem tudjuk a már foglalkoztatott ügyintézők feladatköréhez 
csatolni, mert azok összetettsége, specialitásai önálló ügyintézők foglalkoztatását kívánják 
meg, akiknek alapvetően e feladatok végzésében kell közreműködni. 
Ezek a testület által kiemeltként meghatározott ügyek olyan önkormányzati ügyek, amelyek 
eredményes végrehajtása mindannyiunk érdeke.  
 
A hivatali létszám csökkentését követően az állományban lévő ügyintézőkre kellett a 
megszűnt munkakörökhöz tartozó feladatokat szétosztani. Ez néhány dolgozó 
továbbterhelését jelentette ugyanúgy, mint az időközben módosított, vagy új jogszabályok 
is, amelyek feladatokat róttak a hivatal közszolgálati jogviszonyban álló munkatársaira. (Pl. 
krízis segély ügyek.) 
 
Az északi ügyek és a hárosi ügyek felelőseinek a feladat ellátáshoz szükséges iskolai 
végzettséggel, kellő szakmai ismerettel és a feladat végzéshez elengedhetetlenül szükséges 
gyakorlattal kell rendelkezniük. Kifejezetten előnyös továbbá, ha jó szervező készséggel, 
toleranciával és megfelelő konfliktuskezelő képességgel rendelkeznek és fő céljuknak az 
önkormányzati érdek feltétel nélküli képviseletét tekintik. 
 
Feladataikat – a jogszabályok keretei között – huzamosabb időn át, önálló felelősséggel, 
kötelezettség vállalási joggal felruházva a Képviselő-testület döntéseinek és a feladat 
ellátásukat felügyelő alpolgármester utasításainak megfelelően, időrendi ütemezés mellett, 
határidőre, megfelelő minőségben és tartalommal, közszolgálati jogviszonyban kell 
végezniük. E követelmények a megfelelő teljesítés garanciái. 
 
Feladataik többek között: 

• Kapcsolatot tart, együttműködik, lefolytatja az egyeztetéseket: 
- Fővárosi Önkormányzat illetékes ügyosztályaival 
- Fővárosi Önkormányzat közmű cégek illetékeseivel 
- Helyi és esetleg országos érdekképviseleti szervek illetékeseivel 
- Érintett lakossággal 
- Tanácsadókkal, beruházókkal, kivitelezőkkel 
- Helyi és központi engedélyező hatóságokkal 

• Előkészíti a döntéseket, gondoskodik azok végrehajtásáról 
- Testület, bizottságok felé 
- Hatóságok felé 

• A szükséges közbeszerzési pályázatokat bonyolítja, illetve a szakmai 
tartalmakat meghatározza 

 
 
 



• Gondoskodik a nyilvánosság folyamatos tájékoztatásáról 
• Szervezi a feladatok ütemezett végrehajtását, igazolja a beruházás(ok) 

elkészültét 
• Stb. 

 
A példálózó jelleggel felsorolt feladatokból látható, hogy ezek a feladatkörök komoly 
elfoglaltságot és több évre folyamatos munkát jelentenek. 
A feladat - jellegéből adódóan - politikai státuszon foglalkoztatottakkal hatékonyan nem 
láttatható el, mert a folyamatossága nem garantálható. Mindenképpen szükségesnek látszik a 
cél szerinti feladatok egy-egy kézbe koncentrálása és a folyamatos, operatív feladatvégzés 
lehetőségének biztosítása. 
 
Fentiek alapján javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy az öt politikai státuszból kettőt 
úgy szüntessen meg, hogy azt a Polgármesteri Hivatal létszámához rendeli és így a Hivatal 
tényleges létszámát 215 főről 217 főre emeli, így felülírva a 2009. február 19-diki 
121/2009.(II.19.) Kt számú határozatot. A 217 fő foglalkoztatottba beletartozik a további 
három politikai státusz is. 
 
Az önkormányzat sikeresen pályázott az INTERREG – volt Csepel Művek fejlesztési 
terveinek kidolgozására – IVB retina pályázaton, amelynek végrehajtási ideje szintén 
túlmutat a 2010-es őszi időponton, ezért javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a három 
még megmaradó politikai státuszból kettőt úgy szüntetssen meg, hogy azzal egyidejűleg az 
előterjesztés első része szerinti 217 fős létszámot nem csökkenti. Az így megszüntetett 
politikai státuszon foglalkoztatott munkatársak – a folyamatosság biztosítása érdekében – a 
továbbiakban közszolgáltati jogviszonyban látnák el feladatkörüket, ha a hatályos 
jogszabályok erre lehetőséget biztosítanak. 
A javaslatot támogató döntéssel tehát a 2009. februári döntését úgy írja felül a testület, hogy 
a korábbi öt politikai státuszból négyet megszüntet. Kettő esetében a létszám változtatása 
nélkül politikai státuszból, köztisztviselői státuszba történő átcsoportosítást engedélyez, a 
további kettőt pedig úgy szünteti meg, hogy politikai státuszt megszünteti, de az 
engedélyezett hivatali létszámot egyidejűleg kettő fővel megemeli. 
E döntéseknek anyagi vonzata nincs, mert jelenleg még az öt politikai státusz engedélyezve 
van, a hozzá tartozó bérrel együtt. A döntések eredményeként 1 politikai státusz marad meg. 
 
 
Budapest, 2009. szeptember 14. 
 
 
 
         Tóth Mihály 
           polgármester 



 
Határozati javaslat: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
engedélyezett öt politikai státuszból négyet 2009. október 31-ig napjával megszüntet. Kettő 
politikai státuszt úgy szüntet meg, hogy azokat közszolgálati státusszá minősíti az 
engedélyezett polgármesteri hivatali létszám változtatása nélkül, a további kettő politikai 
státuszt úgy szünteti meg, hogy egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal létszámát kettővel 
megemeli, és 2009. november 1. napjától 217 főben állapítja meg. 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
  Végrehajtásért dr. Szeles Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 
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