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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013.november 25-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városi Közszolgáltató Intézmény Igazgatója jelezte, hogy nyugdíjazás, áthelyezés miatt
adminisztrációs munkákhoz, a sportlétesítmények használatához, karbantartásához nincsenek
meg a személyi feltételek, ezért kérte a Képviselő-testületet, hogy 2 fő teljes munkaidős
álláshelyet engedélyezzen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Városi Közszolgáltató intézmény részére 2 fő
teljes munkaidő álláshelyet biztosítson.

Határozati javaslat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete 2 fő teljes munkaidős álláshelyet
biztosít a Városi Közszolgáltató Intézmény részére a 2014. évi költségvetés elfogadásától.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: azonnal

Határozati javaslat:
Mezőberény Város Oiikormányzati Képviselő-testülete nem biztosít 2 fő teljes murikaidős
álláshelyet a Városi Közszolgáltató Intézmény részére a 2014. évi költségvetés elfogadásától.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: azonnal

Mezőberény, 2013. december 13.

Zolnai Magdolna.
titkársági referens
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Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ikt. sz.: ./2013
5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. tárgy: létszámigény

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Intézményünk 2014. évi munkatervében jeleztem, hogy a kezelésünkben lévő lakások
felújítási ütemterv elkészítéséhez, árajánlatok kéréséhez, munkák koordinálásához, illetve a
lakások állapotának folyamatos ellenőrzéséhez, lakókkal és vállalkozókkal való
kapcsolattartáshoz a személyi feltétel nincs meg.
A fenti feladatokon kívül további feladata közé tartozna a sportiétesítmények bérbeadásának
koordinálása, sportpálya használatának beosztása, műfüves pálya bérbeadásának
koordinálása, pályák karbantartásának ellenőrzése, fejlesztési lehetőségeinek megvizsgálása,
reklámfelületek értékesítésének lehetőségeinek vizsgálata, bérbeadása (városi szinten),
kapcsolattartás a sportkörökkel.
Rendezvények koordinálása a sportlétesítményekben, ligetben, strandon.
Az intézményhez tartozó további ingatlanok állapotának felmérése, költségvetésének
elkészítése.
Pályázatok figyelése, írása, mellyel reményeink szerint többlet forráshoz juthat az intézmény.

Az idei évben az önkormányzati költségvetési problémái miatt a sportpályán dolgozó
szertárosi, takarítói állás visszaadásra került. A sportkörök vezetőivel és a Polgármester Urral
történt egyeztetést követően viszont a szezonális létszámunk terhére mégis alkalmazásra
került egy dolgozó. A műfüves pálya átadása után újból tárgyalóasztal mellé ültünk a
sportegyesületek vezetőivel, akik megerősítették — melyet levelükben is jeleztek — hogy
továbbra is szükségszerű a sportpályán a takarítónő/szertáros foglalkoztatása.

Az SZMSZ-ünkben még szerepel 1 fő aki már csak a felmondását töltötte intézményünknél
(iskolától átvett dolgozó), illetve 1 fő személyügyi ügyintéző aki nyugdíjba vonult. A két volt
kolléga bére már nem szerepel a 2014. évi költségvetési koncepcióban.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az említett 2 fő teljes munkaidős álláshelyet a
fent leírt niunkakörökbe való átszervezéssel engedélyezni szíveskedjen.

Megvizsgálva az intézmény humárikapacitását, illetve 1-1,5 éves tapasztalat alapján
elmondható, hogy folyamatos létszámproblémák vannak az intézmény minden
részegységében (konyhán, iskolában, közterületen). Polgármester Urral közös levélben
megkerestük a KLIK-et, hogy vegyék át az iskolai dolgozók és családtagjaik, ismerőseik által
használt flottás telefonokat, de határozottan elutasították létszámhiányra hivatkozva. Az első



bekezdésben lévő munkaköri átszervezést ez is indokolja, mivel a telefonnal foglalkozó

kolléganő több, mint 20 nap szabadsággal rendelkezik még e sorok írásakor is.

Mezőberény 2013.12.12.
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Nagy Sándor
igazgató


