
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. február 14.

Javaslat  az  önkormányzat  fenntartásában  lévő  intézményekben  megüresedett
álláshelyeknek  a  fenntartó  engedélyével  történő  betöltéséről  szóló  közgyűlési
határozatok hatályon kívül helyezésére

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető
Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező     bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. február 5.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2019. február 5.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. február 5.
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2019. február 6.

A     napirendi     pont     rövid     tartalm  a  : Az  előterjesztés  az  önkormányzat  fenntartásában  lévő
intézményekben megüresedett álláshelyek fenntartó engedélyével történő betöltéséről szóló 83/2014.
(IV.24.) határozat, valamint az azt  módosító 179/2015. (IV.23.) határozat hatályon kívül  helyezését
kezdeményezi az engedélyezés okafogyottá válása kapcsán.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 4397-2/2019.
Ügyintéző neve: Molnár-Osztrocska Diána Telefonszáma: 06-25-544-276
Ügyintéző aláírása: Molnár-Osztrocska Diána s.k. Osztályvezető aláírása: dr. László Borbála s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamoné Pintér Mónika s.k.

Leadás dátuma: 2019. január 31. Ellenőrzés dátuma: 2019. január 31.

Észrevétel: Van /Nincs

Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Horváth Petra s.k.

Törvényességi  észrevétel:  Van/NincsEllenőrzés
dátuma: 2019. február 1.
Leadás dátuma: 2019. február 1.

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:      egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések: 
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J     A     V     A     S     L     A     T   

az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben megüresedett álláshelyeknek a
fenntartó engedélyével történő betöltéséről szóló közgyűlési határozatok hatályon

kívül helyezésre

Tisztelt Közgyűlés! 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  83/2014.  (IV.24.)  határozatával  az
önkormányzat  fenntartásában  lévő  intézményekben  megüresedett  álláshelyek  fenntartó
engedélyével történő betöltéséről döntött. 
Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése kinyilvánította,  hogy a  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  fenntartásában  lévő  intézményekben  azon  munkakörökben,
ahol  a  foglalkoztatottak  száma  meghaladta  a  vonatkozó  jogszabály  által  meghatározott
minimumot, vagy maximumot, valamint azon munkakörökben, ahol jogszabályi előírás nincs,
vagy  csak  a  munkakört  határozza  meg,  a  létszámot  nem,  2014.  május  1.  napjától
megüresedő álláshely csak a Közgyűlés engedélyével tölthető be.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 179/2015. (IV. 23.) határozatával módosította
fenti határozatot úgy, hogy  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló rendelete tárgybeli módosításának hatályba lépése napjától
(2015. június 19. napjától) csak az intézmény alaptevékenysége szerint illetékes bizottság
véleményének kikérését követően a polgármester döntésével tölthető be. Abban az esetben,
amennyiben a polgármester nem támogatja az álláshely betöltését, úgy a Közgyűlés további
döntése szükséges. A határozatok az előterjesztés mellékeltében találhatók.

Az intézmények vezetői  az  elmúlt  években az intézményben bekövetkező – leginkább –
közös megegyezéssel, illetve nyugdíjba vonulás miatt történő jogviszony megszűnések miatt
kérték évente több alkalommal az üres álláshelyek betöltésének engedélyezését. A kérelem
indoka a folyamatos és megszokott minőségű ellátás biztosítása volt. Mindegyik álláshely
esetében elmondható, hogy betöltésükkel az intézmény működésének zökkenőmentességét,
a biztonságos ellátás feltételeit kívánták biztosítani. Kérelem elutasítására nem került sor.
Az érintett intézmények többsége folyamatosan jelzi az egyre jelentkező munkaerőhiányát.
Szinte mindegyik intézmény szakember hiánnyal küzd, az engedélyezett létszámok betöltése
lassan  mindenhol  komoly  gondot  jelent.  Ilyen  körülmények  között  az  üres  álláshelyek
betöltésének engedélyeztetésére várás veszélyeztetheti a folyamatos ellátás biztosítását. A
helyettesítések megszervezése is komoly gondot jelent.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  az  önkormányzat
költségvetési  intézményeiben  folyó  munkaerő-gazdálkodásról  szóló  56/2011.  (XII.16.)
önkormányzati  rendelete  alapján  az  intézmény  foglalkoztatott  állományáról  készült
adatszolgáltatást minden negyedévet követő hónap 15. napjáig meg kell küldeni a hivatal
munkaerő-gazdálkodással megjelölt szervezeti egységének. Így az intézmény foglalkoztatotti
állományának alakulása nyomon követhető.
Az Önkormányzat  hatályos költségvetési  rendeletének 14.  §-a tartalmazza az intézményi
gazdálkodás szabályait. 

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi, és lakásügyi bizottság 2019. február 5-i ülésén
tárgyalta és 7:0:0 arányban támogatta azt. 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az előterjesztést a 2019. február 5-i ülésén
tárgyalta és 8:0:0 arányban támogatta azt.
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést a 2019. február 5-i ülésén tárgyalta
és egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.
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A gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság  az  előterjesztést  a  2019.  február  6-i  ülésén
tárgyalta és 5:0:0 arányban támogatta azt.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a T. Közgyűlés elé:

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2019. (II. 14.) határozata

az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben megüresedett álláshelyeknek a
fenntartó engedélyével történő betöltéséről szóló közgyűlési határozatok hatályon

kívül helyezéséről

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése az  önkormányzat  fenntartásában  lévő
intézményekben megüresedett álláshelyek fenntartó engedélyével történő betöltéséről szóló
83/2014.  (IV.24.)  határozatát,  továbbá  az  azt  módosító  179/2015.  (IV.23.)  határozatát
hatályon kívül helyezi azzal, hogy a hatályvesztés időpontja Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet tárgybeli módosítása
hatályba lépésének napja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és
Működési  Szabályzatáról  szóló  37/2017.  (XII.15.)  önkormányzati  rendeletének
módosítását az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően készítse elő.
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 

                        a polgármester      
                    -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                    -   a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 

                   a jegyző
Határidő: 2019. március 21.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot
küldje meg az önkormányzati intézmények vezetői részére.
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 

                       a polgármester      
                   -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                   a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:   a határozat közlésére: 2019. február 25.

Dunaújváros, 2019. február 14.

                    Lőrinczi Konrád s.k.                                                Tóth Kálmán s.k.
          a szociális, egészségügyi és lakásügyi                   az ügyrendi, igazgatási és jogi
                        bizottság elnöke                                                    bizottság elnöke 
                  

     Izsák Máté s.k.                                                    Hingyi László s.k.
          az oktatási, kulturális, ifjúsági és                           a gazdasági és területfejlesztési
                     sportbizottság elnöke                                             bizottság elnöke 
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