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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Fogászati státuszok létrehozása 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2020. október 22-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Fogorvosi szolgálat státuszai – fokozatosan – megszüntetésre kerültek. Nem volt ismert, hogy pályá-
zati felhívásunkra milyen jogviszonyban érkezik pályázat, a leendő orvos például hoz-e alkalmazásá-
ban álló asszisztenst, takarítót.  
 
Dr. Bedő Gyöngyi érvényes pályázatot nyújtott be a fogorvosi feladatok ellátására. A feladatot közal-
kalmazottként kívánja ellátni. Ebben az esetben a NEAK-kal finanszírozási szerződést továbbra is az 
önkormányzat köt és a továbbiakban is biztosítani kell a további személyi feltételeket. Doktornő 1 fő 
asszisztenssel (szintén közalkalmazotti kinevezése lehet az asszisztensnek) kíván dolgozni. További 
státuszként biztosítani kell 1 fő nap 4 órában dolgozó takarítót is, aki a Munka Törvénykönyve hatálya 
alatt kerülne foglalkoztatásra. 
 
A leírtak alapján kérem, hogy 1 fő közalkalmazott fogszakorvosi státuszt, 1 fő közalkalmazott asszisz-
tensi státuszt és 1 részfoglalkozású (heti 20 órás) munkavállalói - takarítói – státuszt biztosítani szíves-
kedjenek 2020. november 1. naptól. 
 
A változásokat át kell vezetni a hatályos SZMSZ 3. számú mellékletén is. A jelen módosítással egyide-
jűleg a 3 számú melléklet 1-2 §-ából törlésre kerül a két fő építéshatósági ügyintéző és feladatellátási 
területük is. 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2020. október 14. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
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2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  

 
Státuszok megszűnése 

 
3.) Jogszabályi háttér 
 

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
 
 

4.) Rendelet-tervezet 
 
 
 
 
 
 

Rétság Város Önkormányzatának 
../2020.( …..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
 

az ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 
1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §(1) bekezdésében fog-
lalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkör-
ében eljárva az 1/2019.(II.13.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint 
módosítja 

 
1.§ 

 
A Rendelet 3. számú mellékletének 1.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép 

 
„A hivatal jogállása 

1.§ 

(1)  Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) a Képviselő-testület által létrehozott egységes szerv, 
amely a polgármester irányításával, a jegyző vezetésével látja el feladatait. A hivatal munkájának 
megszervezéséről a jegyző gondoskodik. 

(2) A hivatal megnevezése, székhelye: Rétsági Polgármesteri Hivatal. Székhelye: Rétság, Rákóczi út 
20. 

(1) A hivatal önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv, jogi személy. 
 

(4) A hivatal illetékessége és hatásköre Rétság város közigazgatási területének egészére terjed ki.” 
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2.§ 

A Rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
 

 

„5.§ 

 

 
 

A hivatal tevékenységét az alábbi munkakörökkel és álláshellyel végzi: 
Engedélyezett 

létszám Munkakör megnevezése 
2020. február 

28-ig (fő) 
Polgármester 1,0 
Jegyző 1,0 
Hatósági és Igazgatási Csoport  
- ügykezelő  2,0 
- szociális ügyintéző 1,0 
- hatósági ügyintéző 1,0 
Hatósági és Igazgatási Csoport összesen: 4,0 
Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport  
- csoportvezető 1,0 
- adó ügyintéző 1,0 
- munkaügyi ügyintéző 1,0 
- költségvetési, pénzügyi, vagyongazdálkodási  ügyintéző  3,0 
Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport közszolgálati tisztviselők 
összesen 6,0 

- takarítónő (MT) 0,75 

Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport összesen 6,75 
Városgondnok 1,0 
Mindösszesen: 13,75 
- előzőből:   
                  közszolgálati tisztviselő 12,0 
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.” 
3.§ 

 
 

A Rendelet 3. számú mellékletének 6.§.a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

„6.§ 
 
A hivatal irányítása alá tartozó önkormányzati munkakörök és engedélyezett létszámkeretek: 
 
 
(1) Egészségügyi- és szociális ágazat 

 

Munkakör megnevezé-
se fő 

Munkaviszony 
jellege 

Munkáltató jog 
gyakorlója/egyéb 
munkáltatói jog 

Közvetlen felettes 

- védőnő 2,0 

közalkalmazott Képviselő-
testület/polgármester

Pénzügyi és Szolgál-
tatási Csoport veze-

tője 

-fogszakorvos 1,0 

közalkalmazott Képviselő-
testület/polgármester

Pénzügyi és Szolgál-
tatási Csoport veze-

tője 

- asszisztens 1,0 

közalkalmazott Képviselő-
testület/polgármester

Pénzügyi és Szolgál-
tatási Csoport veze-

tője 

- takarítónő (2 x 0,5 fő) 1,0 

MT jegyző Pénzügyi és Szolgál-
tatási Csoport veze-

tője 
Egészségügyi és szo-
ciális ágazat összesen: 5 

   

Előzőből:     

közalkalmazott 4    

MT (2 x 0,5 fő) 1,0    
 
 
 

3.§ 
Záró rendelkezések 

 
(1) Jelen rendelet a 2.§ kivételével kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) A 2.§ 2020. november 1. naptól lép hatályba. 

 
 

Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 


