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Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak szerint
hozzám intézett, „A közigazgatásban bejelentett létszámleépítéseket követ ően mekkora túlórákka l
számol a kormányzat?” című, K/8835. számú írásbeli kérdésére az alábbi választ adom .

A közszféra létszámának fokozatos csökkentésére éppen azért van lehet őség, mert a jelenleg a
közszférában foglalkoztatottak létszáma meghaladja a feladatokhoz ténylegesen szüksége s
létszámot, ezt bizonyítják a nemzetközi összehasonlítások is . A központi hivatalokkal
kapcsolatos kormányzati egyeztetések alapján egyértelm űen látható, hogy az érintett hivatalok
vezetői szerint is elláthatóak a feladataik a jelenlegi létszámnál kisebb állománnyal is .

Az állami tisztvisel ő i kar létrejöttével, 2016. július 1-re a Kormány eldönti azt, hogy az államhoz
forduló ügyfeleknek az ügyeit hányan intézik . Az erre irányuló egyeztetések jelenlegi állás a
szerint álláspontunk az, hogy ez megközelítőleg 22 ezer ember lesz, 270 kormányablakban, 19 7
járási hivatalba szervezve .

A bértömeg-gazdálkodás útján biztosítható, hogy a feladatot ellátó kollégák végre a
feladatokkal arányos illetményben részesüljenek, biztosítva a közszférában is az életpálya -
modell bevezetését, a járási hivataloktól indulva fokozatosan felmen ő rendszerben . A Kormány
idén bevezeti a közszolgálati életpályamodellt, ahol els ő lépésben jelentősen megemeli a
járásokban dolgozó munkavállalók fizetését.

Demeter Márta országgyűlési képviselő részére
Magyar Szocialista Párt képviselő csoportja

Budapest
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PARLF-MIN/ 70/3 (2016)

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet 43 .
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm
Demeter Márta (MSZP) országgyűlési képviselő „A közigazgatásban bejelentett létszámleépítéseke t
követően mekkora túlórákkal számol a kormányzat?” című, K/8835. számú írásbeli választ igénylő
kérdésére adott válaszomat.
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