


















































Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal 2016-2017. évi működéséről szóló beszámoló

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal megalakulása 2013. január 1. napjával történt
meg. Az alábbiakban szeretném röviden összefoglalni a Közös Hivatal működésével
kapcsolatos jelenlegi legfontosabb tudnivalókat, tapasztalatokat, adatokat. Ezek
bemutatásában szerepelnek évről-évre visszatérő információk, amelyeket csak azért
ismétlek meg, mert a mindenkori helyzetet nagyon is meghatározó tényekről van szó.

Jelenlegi személyi állomány:

1 fő jegyző
Székhely Kirendeltség

- 1 fő adóügy - 1 fő adóügy

- 2,5 fő igazgatási - 1 fő igazgatási

- 4 fő gazdálkodási

- 0,125 fő részmunkaidős, határozott időre kinevezett adóellenőr

Mindösszesen: 10,625 fő.

Természetesen a munkakörök továbbra többségében osztott munkakörök, így
megnevezésük kizárólag a legnagyobb arányban felmerülő feladatkörökre utalnak.

Létszámunk a költségvetési törvényben a településeink lakosságszámára meghatározott 7,5
főnél 3,125 fővel több, de a közös költségvetésből, és egyéb bevételekből finanszírozható.
Továbbra is megállapítható, hogy a költségvetési törvényben igen aránytalanul van
meghatározva az elismert létszám, s mivel feladataink nem csökkentek olyan arányban, mint
létszámunk, a 2013. évi járási változások miatt. Sajnos a költségvetési törvény továbbra sem
engedi, hogy a létszám finanszírozásánál más tényezőket figyelembe vegyünk.  A létszám
meghatározásánál ugyanis sajnos nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy egy
településen jelentkező hatósági és egyéb feladatok nem csak önmagában a település
lakosságszámától függenek, hanem egyéb mutatóitól is, pl. a lakosság összetétele,
intézményi szervezete, a település foglalkoztatási szerkezete, az önkormányzat által a
kötelező feladatokon felül felvállalt feladatok.

A 2017. éve elején bekövetkezett 1 fő további csökkenést követően igyekeztünk a meglévő
létszámra elosztani a feladatokat. A korábban egy fő által ellátott (szociális és anyakönyvi)
feladatok elosztása ugyanis a képesítési követelményeket figyelembe véve, kizárólag a már
meglévő létszám és munkakörök keretein belül tudtuk csak megoldani, amely azonban
nagyon nagy leterheltséget jelentett és jelent a már meglévő munkaköri feladatok mellett.
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A munkakör felosztása ugyanis a megmaradó és képesítés követelmények szem előtt tartása
mellett már kevésnek mutatkozott egy önálló státusz ellátásában. Ezen felül igyekeztünk és
igyekszünk jelenleg is az adminisztrációs terheket közmunka programok keretében
foglalkoztatottak bevonásával enyhíteni. Ezen a területen azonban azzal a problémával
szembesülünk, hogy egyre nehezebb megfelelő és dolgozni kész munkaerőt találni.

Továbbra is elmondható, hogy a hivatal állományának egy része nagyon leterhelt, amit
kizárólag a munkakörök átszervezésével nem tudunk megoldani, hiszen az egyes
munkaköröknek eltérő képesítési előírásai vannak, s egy alkalmazott nem feltétlenül
rendelkezik mindegyik képesítéssel. Munkánk mennyiségén az elmúlt években csak emelt,
hogy a járási hivatalba a Nagyvisnyói Kirendeltségről került át két fő köztisztviselő. A
megmaradt feladatok így javarészt a kirendeltségen dolgozó két kolléganőre, a 3
gazdálkodási előadóra, és személyemre hárul azóta is. Ezen 2015 évben csak az változtatott
valamelyest, hogy szociális területről újabb feladat- és hatáskörök kerültek átadásra járási
szintre és újjá alakult a helyi szociális támogatások rendszere. 2017. februárjától azonban
újból csökkent a létszám, hiszen egy újabb kolléga döntött a járási munka mellett, főleg
amiatt, hogy állami tisztviselők illetménye rendezésre került, így az magasabb. (Erről a
képviselő-testületet a költségvetés kapcsán tájékoztattuk.)

Egyéb munkaköri (élelmezésvezetői) feladatok mellett szociális és gazdálkodási területen
2017. szeptember 1. napjától 2 új köztisztviselő került osztott munkakörrel és osztott
munkaidővel kinevezésre.

A munkaköre betöltéséhez szükséges végzettséggel, szakképzettséggel minden, a jogszabály
által előírt közigazgatási alap-, ill. szakvizsgával pedig jelenleg 2 munkatárs kivételével
minden kolléga rendelkezik.

A mára már 4. éve bevezetésre kerülő új közszolgálati továbbképzési rendszerben minden
közszolgálati tisztviselőre kiterjedt/kiterjed a továbbképzési kötelezettség, amelyeknek a
kollégákkal eleget tettünk, illetve folyamatosan eleget teszünk. A 4 éves továbbképzési
rendszerben betervezett továbbképzéseket próbáltuk arányosan elosztani, amelyet azonban
a közigazgatási rendszerben bevezetett új nyilvántartási, könyvvezetési szoftverek,
alkalmazások és az időközben elfogadott jogszabályváltozások a 2017-es évben
meglehetősen aránytalanul felborítottak. A gazdálkodási és adóügyi területen a kollégák az
ASP szakrendszerek bevezetésével kapcsolatos továbbképzési kötelezettségüket már
teljesítették, jelenleg az igazgatási területeken 2018. januárjától bevezetésre kerülő új ASP
szakrendszerekkel kapcsolatos beiskolázások kezdődnek el hamarosan.

Jelenleg 2 fő vesz részt anyakönyvvezetői szakvizsga megszerzésére irányuló képzésen,
amelyből egy fő ugyan rendelkezik a feladat ellátásához szükséges képesítéssel, de a
jogszabályváltozások miatt 2018. januárjától kizárólag a szakvizsga birtokában láthatja csak
el. A szakvizsga megszerzése ugyanakkor azért fontos, mert így 2018. január 1. napjától
csupán egy dolgozó rendelkezne e szakképzettséggel, ez pedig nagyon nagy leterheltséget
jelentene számára, továbbá egyéb munkaszervezési szempontból is indokolt, hogy több
személy rendelkezzen a jogosultsággal.
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Heti egy alkalommal (sajnos az utóbbi időben megnövekedett feladatoknak köszönhetően
változóan) megpróbálom Nagyvisnyó községben intézni a jegyzői és egyéb teendőket. Sajnos
előfordul, hogy továbbképzés, értekezlet, testületi ülések, szabadság vagy más akadály miatt
ez megrövidül vagy meghiúsul, de emellett szükség szerint, amikor olyan ügy adódik,
amelyben feltétlenül szükséges a jegyző jelenléte, vagy egyéb esetekben helyszíntől, időtől
és munkaidőtől függetlenül megoldom a rám eső, vagy kifejezetten jegyzőt igénylő
feladatokat. Természetesen az ügyfelek fogadásán túl sok olyan feladat akad, amely nem
feltétlenül kívánja a jegyző helyszíni személyes jelenlétét, ebben a kollégák mindkét
településen sokat segítenek.

Feladataink a vállalt társulásokkal kapcsolatban az elmúlt időszakban nem nőttek tovább, de
tulajdonképpen nem is nagyon tudnának már tovább növekedni.

Az Óvodai Társulás 2013. évtől változatlan formában működik, csupán az Óvoda intézményi
átszervezése történt meg az elmúlt évben, amely főleg a székhely településre koncentrált
többlet feladatokat.

2016. január 1. napjától új társulás keretei között látjuk el a szociális, a gyermekjóléti és
családsegítői feladatokat. A társulással kapcsolatos problémákról, döntésekről a képviselők
természetesen mind értesültek.

Összegzésként a következőket szeretném kiemelni:

- Sajnos visszatérő probléma, hogy az egyes jogszabály-módosításoknak köszönhetően –
ha nem is állandó jelleggel – megszaporodnak feladataink, nem is beszélve a többször
sürgős (pár órás, pár napos) határidőkkel jelentkező adatszolgáltatási
kötelezettségeinkről.

- Feladataink elvégzése és azok eredményei nagyon sokszor nem mutatkoznak látványosan
és iktatott ügyiratok, statisztikai mutatók formájában. Ugyanakkor az ügyfelekkel,
kollégákkal személyesen, telefonon, elektronikusan bonyolított egyeztetések,
megbeszélések és segítségnyújtások sok időnket igénybe veszik. Aki emberekkel
foglalkozik, az tisztában van ezzel.

- A külső szervek (pl. Kormányhivatal, Magyar Államkincstár) által végzett (közszolgálati,
gazdálkodási, pályázati elszámolással kapcsolatos) ellenőrzések szintén jelentős
többletmunkával járnak, amelyek a napi munka során jelentkeznek. Ezeknél azonban
kiemelendő az a tény, hogy az ellenőrzések során számottevő problémát, hibát nem
találtak.

- Sokszor tapasztaljuk, hogy az önkormányzat által felvállalt feladatok – legyenek azok akár
a hulladékszállítással, vagy a turisztikai és rendezvényszervezési, de akár a sok pályázati
feladatokkal kapcsolatosak is – ha olykor csak időlegesnek tűnően is, de
megsokszorozzák a feladatainkat. S ezekkel kapcsolatban nem arra szeretnék utalni, hogy
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a munkától és feladatoktól félünk, hanem sokkal inkább arra, hogy ezek a
többletfeladatok sokszor a hagyományos és jogszabályban rögzített kötelező feladatok
terhére jelentkeznek és esetleg ezek ellátásában okoznak – akaratunkon kívül –
csúszásokat, mulasztásokat.

- Az előzőekben leírtak szerint tehát nyilvánvalóan akadnak hiányosságok, esetleges
csúszások a hivatali dolgozók munkavégzése során, ugyanakkor mindenki igyekszik
legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen dolgozni, így ezúton is szeretném megköszönni a
munkatársak munkáját. Ez azért is fontos, mert – feltételezhetően nem kell részletezni a
képviselőknek – nem könnyű megfelelően helytállni a mai önkormányzati rendszer
keretei között, valamint megfelelni az ügyfelek különböző elvárásainak, s persze azt sem
szabad elfelejteni, hogy mi is emberek vagyunk, akik nem feltétlenül viselkednek mindig
helyesen, csakúgy, mint bárki más.

Szilvásvárad, 2017. szeptember 23.

Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.

jegyző
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