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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 2018. évi karbantartási terv elfogadása során a Városüzemeltetési Cso-
port részére is határozott meg feladatokat, melyhez költségbecslést kért. 
 
Városgondnok úr elkészítette a feladatok lebontását és a költségtervet, melyet az előterjesztés-
hez csatolok.  
 
A költségigény mellett Városgondnok úr megjelölte a személyi szükségleteket is. A karbantartá-
si terv végrehajtásának szűk keresztmetszete jelenleg a humánerőforrás. A nyári szabadságok 
kiadása kötelező feladata a vezetőknek. A Városüzemeltetési Csoportba jelenleg 6,75 fő dolgo-
zik. Ebből 1 fő csoportvezető, 1 fő kertészeti feladatokkal ellátott kolléganő. A közmunkások 
száma papírforma szerint 20 fő, melyből átlagosan 5-6 fő betegállományban van. A közmunká-
sok több mint 50 %-a nő. A rendelkezésre álló létszám éppen csak a zöldterületeken a fűnyí-
rást, kapálást, locsolást és egyéb karbantartási feladatokat tudja ellátni. Amennyiben a létszám 
átcsoportosításra kerül a karbantartási feladatokra a közterületeken feladatelmaradás várható. 
A karbantartási tervben foglalt feladatok végrehajtásánál két lehetőséget látunk: 

1.) A Csoport létszámának bővítése segédmunkásokkal. Előnye, hogy nem csak a nyári 
karbantartási feladatok végrehajtásában tudnak közreműködni, hanem a téli 
síkosításmentesítésben is. Munkájukra stabilan lehet számítani egyéb karbantartások 
esetében is. Hátránya az, hogy tartós többletköltséget jelent az önkormányzatnak, a 
költségeket tovább növeli, hogy az elvégzendő munkákhoz a gépbérleteket is ki kellene 
fizetni. Bizonytalan tényező, hogy kiket tudnánk felvenni. A jelenlegi 138.000 Ft-os bér-
minimum messze elmarad a versenyszférában biztosított jövedelmektől. 

2.) A Városüzemeltetési Csoportra kiszignált feladatok megrendelése vállalkozótól. Előnye, 
hogy nem jelent tartós kötelezettségvállalást, egyszeri megrendelésről lenne szó. Hátrá-
nya, hogy a vis majorként felmerülő javításokban nem állnak rendelkezésre. A vállalko-
zók kapacitása ebben az időszakban már lekötött. 

 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. június 18. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(VI.28.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a város 2018. évi karbantartási 
tervének végrehajtásának előkészítéséről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Városüzemeltetési Csoportra kiosztott feladatok végrehajtása érdekében 
az alábbi döntést hozza: 
 

„A” változat 
 
A Képviselő-testület a közterületek folyamatos fenntartása és karbantartása érdekében …. fő 
segédmunkás státuszt biztosít.  A létszámnövekményt át kell vezetni az Önkormányzat Szerve-
zeti és Működési Szabályzatán. Az új dolgozók részére a ……………. Ft/hó munkabért és a 
cafetéria összegét a 2018. évi költségvetésben biztosítani szükséges. 
 
 Határidő: a létszám feltöltéséig folyamatos 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző  
 
 

„B” változat 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét felsorolt feladatok közül ……………….. sorszámú 
munkát vállalkozó bevonásával kívánja megvalósítani. 
A feladatok elvégzésére árajánlatot kell kérni az alábbi vállalkozásoktól: 
1.) 
2.) 
3.) 
 
Határidő: 2018. július 11. 
Felelős: Salgai György városgondnok  
 

„C” változat 
 
A Képviselő-testület a 2018. évi karbantartási tervben a Városüzemeltetési Csoport részére 
megfogalmazott feladatokat fenntartja. A Képviselő-testület nem kívánja a Városüzemeltetési 
Csoport létszámát növelni. 
A feladatok végrehajtásához ……………………….. Ft többletelőirányzatot biztosít a 2018. évi 
költségvetés tartaléka terhére.  
A pótelőirányzat átvezetésére a 2018. évi költségvetés soron következő módosításakor javasla-
tot kell tenni. 
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Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester és Salgai György városgondnok  
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 








