
  

               
        

               
                                      

               
 

 

               
                              
                              
                              
                              
                              
                              

                       
                                      
                                      

      

 

      
            
            

                                      
      

 

      
            
            
            

                                      
                                      
                                      
                                      

     Javaslat a Műszaki Csoport létszámfejlesztésére  
                                      
                                      

     Geröly Tibor alpolgármester  
                                      
                                      

     Geröly Tibor alpolgármester  
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

     az előterjesztést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései alapján nyilvános 
ülésen kell tárgyalni. 

 

                                      
                                      

     nyílt szavazás, a határozati javaslat elfogadásához - figyelemmel az 
Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára - a Képviselő-testület 
minősített többségű (az önkormányzati képviselők több mint felének) 
igen szavazata szükséges. 

 

                                      
                                      
                                      

 Gencsapáti, 2017. március 10.                       
                                      
                                      
                                      

                     (: Geröly Tibor s.k. :)       
                       alpolgármester         
                                      
                                      



  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Műszaki Csoportnál az utóbbi években jelentős gép- és eszközbeszerzés történt, mely lehetővé 
tette, hogy az Önkormányzat eredményesebben és hatékonyabban tudott eleget tenni 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. 
pontjában meghatározott településüzemeltetési feladat-ellátási kötelezettségének, valamint e 
fejlesztések következtében az Önkormányzat több településüzemeltetési feladatot (kaszálás, 
fűnyírás, hóeltolás, fakivágás, ároktisztítás) lát el a Műszaki Csoport közreműködésével, így nem 
kényszerült külső vállalkozó igénybevételére.  
 

Fentieken túl a Műszaki Csoport közreműködik az intézmények karbantartási, felújítási feladatainak 
ellátásában is.  
 
 
 

A hatékony munkavégzést nagyban nehezítette a Műszaki Csoport személyi állományának 
2015/2016. évi változása, illetve csökkenése.  
 

Varga Zsolt 2015. augusztusában szüntette meg lemondással a határozatlan időtartamú 
közalkalmazotti jogviszonyát, őt sikerült megfelelő szakképesítéssel és szakértelemmel rendelkező 
személlyel pótolni.  
 

Palatin István csoportvezető 2016. május 3-án kezdeményezte a határozatlan időtartamú 
közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését, a személyes egyeztetést követően a munkáltató és 
a munkavállaló megegyezett a közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről.  
A csoportvezető 2016. május 10-i távozását követően a Műszaki Csoport létszáma 5 főre csökkent. 
 
 

A létszámcsökkenés ellenére a jó munkaszervezésnek és az irányítási rendszer átalakítását követően 
a Műszaki Csoport munkájának köszönhetően a település rendezettebbé és gondozottabbá vált, a 
Műszaki Csoport 2016. év során jelentős felújításokban működött közre.  
   

A munkálatok keretében   
o a Savaria úti orvosi rendelő előtti parkoló kiépítésre került, 
o felújították a járdát a Savaria út elején és az Apáti templom előtt, 
o a Deák Ferenc utcában az útfelújítás keretében a Műszaki Csoport 1 millió forint értékben finn 

aszfaltot rakott le, mely átmenetileg járható, és balesetmentes közlekedést biztosított, 
o dolgoztak a Pap tó vízelvezetésének rendezésén, 
o átmosatták a település útjai alatti vízelvezetőket, 
o megtörtént a Szentegyház utca déli oldalának fásítása, 
o rendbe tették az utcák útpadkáit, valamint a temetői parkolókat.  
 
 
A 2017. évi eredményes munkavégzést nagyban nehezíti a Műszaki Csoport munkavállalóinak 
egészségügyi okból történő kiesése a munkavégzésből. 
Flór Tibor egészségromlása következtében 2016. októbere óta táppénzen van, 2017. év elején 
megműtötték, huzamosabb ideig nehéz fizikai munkát nem végezhet. 
 

Tóth Gábornak 2017. március 30-án műtik a térdét, így pár hónapos időtartamra ő is kiesik a 
munkából.  
 
 



  

A Műszaki Csoport a Képviselő-testület által színvonalon 3 fővel nem lesz képes ellátni a 
településüzemeltetés, fenntartási feladatait, ezért  
 

 
 
hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá a Műszaki Csoport létszámának fejlesztéséhez, 
engedélyezze, hogy a Műszaki Csoport létszámának egy fő határozatlan időtartamú munkavállalóval 
történő megemelését. 
Egy univerzális, több területen hasznosítható szakember felvételét tervezzük.  
 
A munkavállaló 2017. évi foglalkoztatása, 9 havi bér és járulékteherrel számolva – minimálbéres 
foglalkozatás esetén – 1.399.950,- Ft-os költséggel jár (1.147.500,- Ft-os bérköltség, 252.450,- Ft-os 
járulékteher).  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg, és a csatolt 
határozati javaslatot fogadja el!  
 
 

  

 

  

  

 

 

 

                              
                              

 1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a 
település-üzemeltetési feladatok zavartalan ellátása 
érdekében – engedélyezi a Műszaki Csoport létszámának egy 
fő határozatlan időtartamú munkavállalóval történő 
megemelését. 

   

 

 2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
létszámfejlesztéssel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

   

 

 3. A Képviselő-testület a foglalkoztatás költségeit az 
Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetés 
általános tartaléka terhére biztosítja.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor a 
létszámfejlesztés átvezetéséről gondoskodjon.  

   

                              
     Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester    
     Határidő: azonnal    
                              
                              

 
 
 


