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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Békés város 2015. évi költségvetését megállapító 8/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet a 

Városgondnokság létszámkeretét 53 főben hagyta jóvá. A Békési Költségvetési Iroda alapítása 

miatt a Városgondnokságtól 2 fő gazdasági feladatokat ellátó munkavállaló került áthelyezésre, 

így a Testület az Intézmény létszámkeretét a május 28-i ülésén 2015. évi költségvetési rendelet 

módosításával 51 főben állapította meg. 

Az Intézményvezető azt a tájékoztatást adta, hogy a szakmai jellegű feladatai ellátásához 2 

fő munkavállaló felvétele lenne indokolt a következők miatt: 

1. 1 fő portás álláshely 

A portás a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolába kerülne felvételre. Az épület 

nyitása-zárása a vagyonvédelemhez kapcsolódó felelősség miatt kinevezett 

dolgozóval látható el biztonságosan, annak érdekében, hogy bármilyen mulasztás 

számon kérhető legyen. Az álláshely betöltésére 2015. szeptember 1-től kerülne 

sor. Bérezése a garantált bérminimum, azaz havi 122.000-, Ft lenne. 

2.  1 fő lakói kapcsolattartó – gondnok álláshely 

Feladata, hogy személyesen adja át az önkormányzati lakások bérlőinek a 

számlákat, felszólító leveleket. Rendszeresen járja a területeket és a problémás 

helyeken rendre utasítja a lakókat. Az álláshely betöltésére 2015. július 1-től 

kerülne sor. Bérezése a garantált bérminimum, azaz havi 122.000-, Ft lenne. 

A Városgondnokság az új kinevezésekhez Önkormányzati forrást nem igényel, a kinevezett 

dolgozók bérének és járulékainak fedezetéül az intézmény szabad pénzmaradványa szolgál 2015-

ben. 

A további költségvetési években a létszámbővítéssel érintett bérek és járulékaik fedezetét az 

intézmény saját bevételeinek többlete biztosítja. Az álláshelyek bővítése miatt az önkormányzati 

saját forrás mértéke az intézmény eredeti költségvetésében nem fog növekedni. 

 

  

    

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 
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Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Városgondnokság költségvetési szerv létszámkeretét 2 fővel, azaz: 

a) 1 fő portás álláshellyel és  

b) 1 fő kapcsolattartó-gondnok álláshellyel megnöveli. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli a létszámkeret 

változásának átvezetését az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

8/2015. (II.26.) önkormányzati rendeleten a Képviselő-testület augusztusi 

ülésére. 

3. Az álláshelyek bér és járulékigényét az intézmény 2015. évi és további 

költségvetéseiben a maradvány, valamint az intézmény saját bevétele terhére 

kell biztosítani. 

 

Határidő: 2015. évi augusztusi ülés 

   

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

Békés, 2015. június 17. 

 

 

                                                                                                           Izsó Gábor  
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Pénzügyi ellenjegyző 


