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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
A Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. 2019. április 2-ával kezdte meg önálló működését.  
A város közterület-fenntartási (köztisztasági, kertészeti, parkfenntartási, műszaki 
karbantartási) munkáit jelenleg 29 fizikai állományú dolgozóval látja el, melyből 28 fő 
alkalmazottként, 1 fő megbízási szerződéssel dolgozik.  
 
A tevékenységi körhöz kapcsolódó feladatok magas szakmai színvonalon történő ellátásához, 
a megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező, szakképzett munkaerő megtartásához 
elengedhetetlenné vált a fizikai dolgozók bérének rendezése még a 2021. évben, ezért a Kft.  

- az alkalmazásban álló dolgozói számára 2021. október 1-től 2021. december 31-ig 
havi 559.489 Ft bér- és járulék emelést, tehát 2021. évben összesen 1.678.467 Ft 
béremelést, 

- a boncterem takarítását megbízási szerződés alapján ellátó dolgozó számára 2021. 
04.01-2021.12.31. közötti időszakra összesen 596.682 Ft megbízási díj kifizetését 

javasolja, melyhez benyújtotta az igényét a béremeléshez és megbízási díj kifizetéshez 
szükséges működési támogatás megemelésére, összesen 2.275.149 Ft összegben.  
 
Javaslom a bérrendezés támogatását, a támogatási szerződés módosítását. Javaslom a Cselle-
Ház Városüzemeltetési Kft. részére a 2.275.149 Ft működési támogatás 2021. november 10-ig 
történő kifizetését, melynek jogszerű felhasználásáról a Kft. – a már folyósított támogatási 
összeghez hasonlóan – a tételes pénzügyi elszámolását legkésőbb 2022. január 20. napjáig 
köteles elkészíteni. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, 
a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati 
rendeletében a „2021. évi támogatásai – Működési célú támogatások államháztartáson 



 

kívülre” megnevezésű előirányzatok között a „7. Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása 
(39 fő)” címen a Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. részére éves szinten 105 992 e Ft 
összeget tervezett.  
 
A benyújtott ellentételezési igények összesen 2.276 e Ft-ot tesznek ki, amelynek kifizetése az 
előirányzat 108 268 e Ft összegre történő megemelésével történhet meg, a helyi adók 
többletbevételének terhére. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy a Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. 
a fizikai dolgozói állományának 2021. évi béreit és 
járulékait rendezze, megemelje, melyhez a szükséges 
2.275.149 Ft, azaz Kettőmillió-kettőszázhetvenötezer-
egyszáznegyvenöt forint pénzeszközt átadja a gazdasági 
társaság részére működési célú támogatásként.  

 
A támogatás a Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, 
a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 
2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7. 
Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása (39 fő) soron 
és a helyi adók többletbevételének terhére rendelkezésre 
áll.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
 
Tapolca, 2021. október 20. 
 
          Dobó Zoltán 
          polgármester 
 


