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Tisztelt Képviselő-testület!

I. Békési Polgármesteri Hivatal

Magyarország Országgyűlése a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése
érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvényben (a továbbiakban: Tör-
vény) úgy rendelkezett, hogy a települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű
joga, amelyek az építésügyi igazgatási feladatok ellátását biztosítják, 2020. március 1 -jén az állam
ingyenes használatába kerülnek. Mindezek alapján Felek az ingyenes használati jog alapításához, a
Törvény alapján egyéb jogcímen átkerülő vagyonelemekhez kapcsolódó részletkérdésekről, vala-
mint a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról megállapodást kötöttek.

A megállapodás célja a 2020. március 1 -jével a fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz kerülő
építésügyi igazgatási feladatok ellátásának biztosítása érdekében a korábban ezen feladatellátást
szolgáló önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ingyenes használati, illetve egyéb jogcímen
történő átadás feltételeinek, az ehhez kapcsolódó eljárás lebonyolításához szükséges keretek megha
tározása volt.

Békés Város Önkormányzata és a Békés Megyei Kormányhivatal között létrejött, 2020. január 3 1 -

én kelt megállapodásban rögzítetésre kerültek a feladatátadás feltételei. Ingatlan és ingó vagyon
használatba adásra nem került sor, a személyi feltételek között az építési igazgatási feladatokat ellá
tó 3 fő köztisztviselő átadása került meghatározásra. Az így betöltetlenné vált álláshelyek 9 havi
pénzügyi fedezete a 2020. évi költségvetésben rendelkezésre áh, 8.469.900 Ft összegű személyi
juttatás és 1 .439.883 Ft összegű járulék formájában, összesen 9.909.783 Ft összegben.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszámát 1/2020 (1.3 1 .) az Önkormányzat 2020. évi

költségvetéséről szóló rendeletében 72 főben határozta meg. Javasoljuk a feladatmegszűnés miatt
betöltetlen 3 álláshely megszüntetését és 9.909.783 Ft összegű előirányzat zárolását.
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II. Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ

A Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ által üzemeltett Dánfo
ki Üdülőközpont kiemelt szerepet játszik városunk életében. A folyamatban lévő Európai Unió által
finanszírozott beruházásoknak és fejlesztéseknek, valamint a Kulturális Központ szakszerű vezeté
sének köszönhetően egyre nagyobb szerepet kaphatunk a térség turisztikai életében. A hosszú távon
is sikeres és jövedelmező üzemeltetés elengedhetetlen alappillére jól képzett, hozzáértő és stabil
munkaerő. Megállapítható, hogy ennek megerősödését a közfoglalkoztatás feltételrendszere nem
igen támogatja, ezért javasoljuk az Intézmény álláshelyeinek bővítését. Jelenleg csupán 2 fő főfog
lalkozású közalkalmazotti álláshellyel rendelkezik az Üdülőközpont, a személyi feltételeket 2012.
óta közfoglalkoztatás keretien belül igyekszik megoldani.

A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ
létszámát 1/2020 (1.3 1 .) az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletében 1 7 főben
határozta meg, melyet javaslunk 3 álláshellyel bővíteni és 20 főben meghatározni. Az álláshelyek
személyi juttatás és járulékainak fedezetét a jelen előterjesztés tárgyát képező, Békési Polgármesteri
Hivatal előirányzat zárolásának terhére javaslunk az Intézmény számára rendelkezésre bocsájtani
mindösszesen 6.652.854 Ft összegben, melyből személyi juttatások összege 5.686.200 Ft, a járulé
kok összege pedig 966.654 Ft.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen:

Határozati javaslatok:

I.

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békési Polgár-
mesteri Hivatalnál feladat megszűnése miatt a megállapított létszámkeretet 3 fővel csökkenti,
így a létszámot összesen 69 főben határozza meg.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a Békési Polgármesteri Hí-
vatal tekintetében 8.469.900 Ft összegű személyi juttatás és 1.439.883 Ft összegű járulék elő-
irányzat zárolásáról.
3. Békés Város Onkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a jegyzőt a Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára.
4. Békés Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja polgármesterét, és a jegy-
zőt, hogy a 1/2020. (1.31.) az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletében jelen határo
zat döntéseiben foglaltakat vezesse át.
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II.

1. Békés Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kul
turális, Sport és Turisztikai Központ álláshelyeit 3 fővel emeli, így a létszámot összesen 20 fő
ben határozza meg.
2. Békés Város Képviselő-testülete jelen határozatában dönt a Békés Városi Kecskeméti
Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ tekintetében előirányzat emelésről, 5.686.200
Ft személyi juttatás, 966.654 Ft járulék, mindösszesen 6.652.854 Ft összegben
3. Békés Város Onkormányzatának Képviselőtestülete utasítja polgármesterét, és a jegy-
zőt, hogy a 1/2020. (1.31.) az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletében jelen határo
zat döntéseiben foglaltakat vezesse át.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2020. március 20.

Kálmán Tibor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenj egyző
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