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Tisztelt Képviselő-testület!
2017. év elején jött létre a városüzemeltetési munkacsoport. Tagjainak idei évi fő
feladata a városközponton kívüli területek, valamint Diszel és a Dobó városrész
zöldterület fenntartási munkáinak elvégzése. A munkacsoport emellett számos
feladatot megvalósított: járdát építettek, víznyelőket tisztítottak, a Deák Jenő kórház
területén található parkot rendbehozták, a Hivatal épületében festettek, laminált
padlót helyeztek el, parkolóhelyeket alakítottak ki a hivatal udvarában,
utcabútorokat, játszótereket, buszvárókat tartottak karban, KRESZ táblákat helyeztek
ki.
A
munkacsoport
14
munkavállalója
Tapolca
Város
Önkormányzata
foglalkoztatásában áll. Jövőre a munkacsoport veszi át a város teljes területének
zöldterület fenntartási munkálatait. A feladatok bővülése a létszám emelkedését is
maga után vonja: 2018. január 1-jétől álláshelyeket hirdettünk meg, elsősorban
parkgondozókat és gépkezelőket keresünk. A csoport létszámát 9 fővel tervezzük
bővíteni. Szükséges továbbá az eszköz- és géppark további bővítése is.
Idén a munkacsoport tekintetében 626.577.- Ft-ot költöttünk munkaruhára,
14.197.366,- Ft értékben pedig kisgépek beszerzésére került sor.

A csoport indulásánál is felmerült, az idei évben pedig tárgyalásokat folytattunk
abban a tárgyban, hogy célszerű lenne, ha a munkacsoport a tevékenységét valamely
önkormányzati tulajdonban levő gazdasági társaságon belül végezné. A
munkacsoport munkavállalóinak foglalkoztatására a Cselle-Ház Kft-t javasoljuk.
A Cselle-Ház Kft. fő tevékenysége jelenleg az üzletviteli és egyéb tanácsadás
tevékenység. A munkacsoport munkavállalóinak foglalkoztatásához az szükséges,
hogy a Kft. tevékenységei közé kerüljön be a zöldterületek gondozásával,
parkgondozással kapcsolatos tevékenység kör, melyet a cégbíróságon kell
bejegyeztetni. Továbbá – a Pénzügyi Irodával egyeztetett módon – a Kft-nek
működési támogatásként szükséges átadni a dolgozók munkabérének kifizetéséhez
szükséges pénzösszeget első negyedévre. Kalkulációink szerint jövőre a 9 fővel
bővült 23 fős csoport bérköltsége (minimálbérrel számolva) 54.566.244,- Ft, plusz a
dolgozónként évi bruttó 200.000,- Ft összegű cafeteria, mely éves szinten 6.174.120,Ft összegű kiadást jelent. Ezen összeg három hónapra jutó hányadát kellene átadni a
Kft-nek. Gépbeszerzésre nettó 15.000.000,- Ft átadása szükséges a cég részére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és döntését
meghozni szíveskedjék.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a város
zöldterületeinek
gondozását
végző
városüzemeltetési
munkacsoport
munkavállalóit 2018. január 1-jétől a Cselle-Ház
Kft. foglalkoztassa.
A 2018. évi költségvetés elfogadásáig a feladat
ellátásához szükséges három havi munkabér
kifizetéséhez és az első három hónapban
szükséges gépbeszerzések finanszírozásához
30.000.000,- Ft-ot, azaz harmincmillió forintot
működési támogatásként a 2018-as költségvetés
terhére előzetes kötelezettségvállalásként a
Cselle-Ház Kft-nek átad.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét,
hogy a munkacsoport foglalkoztatásának
megváltozásával kapcsolatos intézkedéseket
megtegye.
Tapolca, 2017. december 8.
Dobó Zoltán
polgármester

