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49 fővel bővült a szombathelyi
polgármesteri hivatal létszáma a
választások óta
Sz. J. - 2020-01-17 19:26:40
Összesen 49 fővel bővült a szombathelyi polgármesteri hivatal létszáma az október 13-i
önkormányzati választások óta - tudtuk meg a városházától.
November elején még úgy tűnt, nem lesznek nagy változások a hivatalban, alig néhányan jelezték,
hogy az új városvezetéssel nem akarnak együtt dolgozni, ők a törvényben meghatározott módon
távoztak.
Azóta viszont egyre több átszervezés történt, és a jelek szerint egyre több munkatársra van szükség.

A közterület-felügyelet hozta a legnagyobb létszámot
A legnagyobb létszámot, 31 főt a közterület-felügyelet hivatalba integrálása hozta. A közterületfelügyeletet a decemberi közgyűlésen vitték be szervezetileg a polgármesteri hivatalba, ezzel
megszűnt az önállósága a szervezetnek, de minden más maradt a régi. Nem változott a vezetője
sem, és a létszám sem.
A többi 18 új munkatárs a hivatal különböző részeiben kapott munkát. Két fő frakcióvezetői
asszisztenst vettek fel, ezt már az alakuló ülésen bejelentették. A frakcióvezetőknek korábban sem
asszisztensük, sem irodájuk nem volt, ezt az új városvezetés kezdeményezte. Két frakció van a
közgyűlésben, az Éljen Szombathely és a Fidesz-KDNP frakciója. A két asszisztens Tóth Kálmán (Éljen
Szombathely) és Illés Károly (Fidesz-KDNP) munkáját segíti.

Tanácsnokok és asszisztenseik
Ebben a ciklusban új az is, hogy a tanácsnokok munkája gyakorlatilag főállásnak számít; ezt Németh
Ákos, klímavédelmi tanácsnok jelentette ki december közepén készült interjúnkban. Az október végi
alakuló ülésen megválasztott három tanácsnok (Molnár Miklós, Németh Ákos, Szuhai Viktor) nem
tartozik ugyan a hivatal állományába, de a melléjük rendelt két tanácsnoki asszisztens igen.
Valószínűleg azért van a három tanácsnok mellett csak két asszisztens, mert Molnár Miklós
hamarosan távozik a közgyűlésből és a tanácsnoki pozícióból is, miután a Vasivíz Zrt. igazgatójává
választották.
Az új kabinetvezető, Kovács Előd mellé is felvettek két kabinetvezetői asszisztenst, Nemény András
polgármester is kapott három polgármesteri asszisztenst.
Felvettek egy kommunikációs vezetőt, négy programszervezőt. Plusz még egy irodavezetőt, egy
városrendezési ügyintézőt és két közlekedési ügyintézőt is.
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Így most már 280 fő a szombathelyi polgármesteri hivatal létszáma.
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