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ELŐTERJESZTÉS
a bizottságok létszámának felemeléséről

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzatunknál zajló „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” című pályázat
célja, hogy új szervezeti, működési kultúrát vezessen be elsősorban a stratégiai menedzsment,
az eredményességi szemlélet, a felügyelt intézmények felé a jó gazda hozzáállás és a
költséghatékonyság megerősítése érdekében. A megfogalmazott célok között többek között az
szerepel, hogy
növekedjen döntési folyamatok megalapozottsága
komplex szervezetfejlesztési programok növeljék az önkormányzatok által
nyújtott szolgáltatások állampolgár-központúságát
A partnerség erősítése érdekében:
 szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos
tájékoztatásának javítására,
 a civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok
megszervezésének mechanizmusa
 partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba
A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása érdekében:
 pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalást megfelelően szabályozzák
 pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása
Jelenleg csupán egy bizottságban csupán egy külsős tag van. Ezzel párhuzamosan a lakosság
nem aktív a város ügyeivel kapcsolatban, a testületi üléseken nem jelennek meg lakosok.
Ezzel összefüggésben nem is értik, hogy az Önkormányzat munkája, működése mit is jelent.
Ez megnehezíti a lakosság/civil szféra közötti párbeszédet olyan ügyekben, mint az iskola,
óvoda helyzete, vagy az orvosi ellátás vagy a szemétszállítási díj, stb.
A Hivatal jelenleg számos információs csatornán propagálja a részvételt a testületi üléseken
(rádió, honlap, újság illetve a képviselők maguk).
További lehetőség lenne a lakosság bevonása a döntéshozatalba, hogy a képviselő testület
bizottságaiba több külsős tagot válasszanak be. A megfelelő emberek kiválasztásával - vagyis
az adott bizottság tevékenységét érintő szervezet vagy intézmény, dolgozó bevonásával egyrészt javulhat a döntések megalapozottsága a szakmai résztvevők számának növelésével,
másrészt a külsős tag jobban megértené az önkormányzat működésének lehetőségeit és
korlátait, harmadrészt a szélesebb körű résztvevők által tovább erősítené és a kommunikációs
kapcsolatot teremtene a lakosság és a képviselők között.

A nagyobb létszámmal a bizottsági munka is jobban szétosztható a tagok között, így
részletesebb és mélyebb döntések illetve döntés-előkészítések jöhetnek létre.
A Pénzügyi, Gazdasági, és Településfejlesztési Bizottság részt vesz a költségvetés
készítésében, végrehajtásában, véleményezi azt, így a külsős tagok megjelenésével a város
lakóinak véleményét, akár mint gazdasági szakemberek is, képviselni tudnák mind a tervezés,
mind a végrehajtás ellenőrzés területén.

„A” verzió
Az „A” verzió szerint csak a pénzügyi bizottság létszámát emelnénk meg 1 külsős taggal.
Ennek előnye, hogy biztosítva lenne, hogy a bizottsági létszám páratlan legyen, ezzel is
megkönnyítve a döntéseket.
További előnye, hogy az önkormányzatot csak minimális módon: havi 10.000,-Ft,
évi 120.000 ,-Ft plusz költséggel terhelné.
Hátránya, hogy a lakosság és civil szféra kevésbé lenne bevonva a döntéshozatalba.

„B” verzió
A „B” verzió esetén 3 bizottság létszáma olyan módon tevődne össze, hogy ezen
bizottságokban 4 képviselő és 3 külsős tag lenne, a következő struktúrában:
Pénzügyi, Gazdasági és Településfeljesztési Bizottság:
7 fő = 4 képviselő + 3 külsős tag
Egészségügyi és Szociális Bizottság: 7 fő = 4 képviselő + 3 külsős tag
Művelődési, Oktatási, Sport-, Közrend-, Közbiztonsági Bizottság:
7 fő = 4 képviselő + 3 külsős tag
A Pénzügyi, Gazdasági és Településfeljesztési Bizottság tagjainak meghatározásánál
célszerűnek tartom azt figyelembe venni, hogy egy fő az Egészségügyi és Szociális Bizottság
tagjai közül és egy fő a Művelődési, Oktatási, Sport-, Közrend-, Közbiztonsági Bizottság
tagjai közül legyen megválasztva.
A külsős tagok valamennyi bizottság esetében – lehetőség szerint – az adott bizottság
feladatkörében jártas helyi lakosnak legyenek. (pl.: könyvelő – orvos, ápoló – pedagógus,
rendőr)
A B verzió előnye, hogy a 9 külsős pozícióval egy jelentős mértékű előrelépés tehetünk a
lakosság és a civil szféra döntéshozatali eljárásba történő bevonása érdekében.
Az intézkedés a jelenlegi költségszinthez viszonyítva kb. havi 50.000 Ft-tal, vagyis évi
600.000 Ft-tal növelné meg a bizottsági tagok illetmény keretét. (A pontos összeg a
bizottságok összetételétől is függ.)
Az Ügyrendi Bizottság létszáma és összetétele nem változna.

HATÁROZATI JAVASLAT:
„A”
A Képviselő-testületet a bizottságok jelenlegi összetételét és létszámát megfelelőnek tartja,
abban változtatást nem tart indokoltnak.
„B”
A Képviselő-testületet a bizottságok összetételének megváltoztatásáról szóló előterjesztést – a
lakosság és civil szféra döntéshozatali eljárásba történő bevonása érdekében – indokoltnak
tartja. Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2010. évi helyi önkormányzati választásokat követően az új
testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásához a …… verziójú bizottsági
struktúráról készítsen elő javaslatot az új testület részére.
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