
ELŐTERJESZTÉS

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.04.05.-én 18 órakor tartandó 
ülésének 11. napirendi pontjához.

Pannonhalma Város Önkormányzata 2009. február 20-án megállapodást kötött Bakonyszentlászló, 
Veszprémvarsány, Sikátor és Fenyőfő községek önkormányzataival építésügyi hatósági feladatok 
ellátása és hatósági igazgatási társulás létrehozása tárgyában.
A megállapodásokban foglaltak szerint:

• az építéshatósági igazgatási feladatokat heti egy-egy napon kihelyezett ügyfélfogadás kere-
tében Pannonhalma Város Önkormányzata látja el akként, hogy keddi napokon Veszprém-
varsányban, szerdai napokon Bakonyszentlászlón fogadja az ügyfeleket Farkas Arnold ügy-
intéző.

• a költségek viselése akként történt, hogy az építéshatósági ügyintéző munkabérének 50 %-át 
(bér, járulékai, étkezési utalvány, munkába járás) Veszprémvarsány, Bakonyszentlászló, Fe-
nyőfő és Sikátor községek egymás között lakosságszám arányában felosztották. Ez a bértö-
meg 2011. évben 1.407.eFt-ot  jelent.  A fennmaradó 50%-ot  Pannonhalma Város  Önkor-
mányzata finanszírozza.

• a megállapodásban foglaltak szerint az építéshatósági hatáskör kihelyezett ügyfélfogadás ke-
retében történő ellátása mellett még egyéb jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek intézésére is 
felhatalmazást kapott az építéshatósági ügyintéző. (fakivágási engedélyek, vízügyi felada-
tok, közterület bontási és közterület használati engedélyezés……stb.)

Az építéshatósági és műszaki csoportból Németh Balázs ügyintéző 2011. március 01-vel távozott, a 
csoport vezetője Németh Rozália pedig 2011. év októberében nyugállományba vonul. Pótlását úgy 
tudjuk megoldani, hogy az építész végzettségű, jelenleg az Okmányirodában dolgozó Szaló Katalin 
kerül áthelyezésre az építéshatósági csoporthoz.
Véleményem szerint két fővel - a korábbi három helyett- megfelelő színvonalon elláthatóak lesznek 
az  építéshatósági  és  műszaki  feladatok.  Ezt  a  célt  viszont  csak  úgy  látom  elérhetőnek,  ha 
centralizáljuk a feladatokat Pannonhalmára és a kihelyezett ügyfélfogadás megszűnik, vagy annak 
időtartama minimalizálódik lehetőség szerint minél hamarabb. 

A számok nyelvére lefordítva ez a következőket jelentheti:
Ha megszüntetjük a kihelyezett ügyfélfogadást Bakonyszentlászlón és Veszprémvarsányban, akkor 
számolnunk kell azzal, hogy az érintett önkormányzatok nem fizetnek hozzájárulást az ügyintéző 



béréhez,  ahogyan  eddig  tették,  ugyanis  az  építéshatósági  feladatok  ellátását  törvény  írja  elő 
Pannonhalma  Város  Önkormányzata  számára  a  körzetébe  tartozó  települések  vonatkozásában. 
Amennyiben  optimálisan  2011.május  01-től  számoljuk  az  új  struktúra  kialakítását,  úgy az  idei 
évben 7 hónap finanszírozását tekintve 895.000 Ft-ot jelent többletként az önkormányzatnak.
Természetesen nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy az idei év költségvetésében szerepel 
Németh  Balázs  ügyintéző  bére  és  annak  járulékai,  aki  március  01-től  nincs  állományban 
hivatalunknál. Bérmaradványa: 2.066.276 Ft.

A bérmaradvány összege jócskán fedezi a változás esetén realizálódó kiadási többletet. 

Összevetve a 2011. évi költségvetésben szereplő kiadásokat a 2012. évi várható kiadásokkal az 
alábbiakat láthatjuk az Építéshatósági csoport vonatkozásában:

1.)
2011.  évi  költségvetésben  3  státusszal számolva  az  alábbi  kiadás  jelentkezik  a  bérek 
(bér+járulékai+caffeteria) oldalán:

Bruttó 9.292.844 Ft.

Ezt csökkenti a Bakonyszentlászlóval, Veszprémvarsánnyal,  Sikátorral és Fenyőfővel megkötött 
társulás alapján fizetett 1 fő ügyintézői bér 50 %-a, azaz 1.407.000 Ft.

Így Pannonhalma Város Önkormányzatát a bérek tekintetében 

Bruttó 7.885.844. Ft.

terhelné 2011. évben, amennyiben valamennyi státusz betöltött lenne.

2.)
Ahogy az előterjesztés elején már említettem 2011. év októberében Németh Rozália csoportvezető 
nyugállományba vonul és a 2012.-es költségvetési évben Farkas Roland és Szaló Katalin alkotnák 
az építéshatósági csoportot, így összesen bruttó  7.026.550. Ft. bérköltséggel kellene számolnia az 
önkormányzatnak.

Összevetve a két változatot, láthatjuk, hogy 859.000 Ft. megtakarítást eredményezne 2012. évben 
az  új  struktúra  kialakítása  még  úgy  is,  hogy   a  társulás  megszűnésével  elveszítenénk  egy  fő 
építéshatósági ügyintéző bérköltségének 50%-os támogatását. ( 2011. évben 1.407.000 Ft.)

Kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot és a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és 
közös álláspont kialakítására.

Pannonhalma, 2011. március 28.

Kovács Szabolcs sk.
jegyző


