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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Táncsics Mihály Művelődési Ház vezetője, (Név) 2022. június 23. napján kelt levelében a 

vezetése alatt álló intézményben dolgozók létszámának bővítését kérte.  

 

A levélben foglaltak szerint a megnövekedett feladatok és a szükséges korszerűsítések miatt 

+1 fő gazdasági munkatárs alkalmazása vált szükségessé. 

 

Intézményvezető Asszony a státuszbővítés időpontját 2022. augusztus 1. napjában, a dolgozó 

munkabérét 426.694,- Ft/hó összegben jelölte meg, és kérte a bérre, az arányos cafetériára, 

jutalomra, ruhapénzre a fedezet biztosítását 2022. évre. 

 

(Név) a jóváhagyott intézményi létszám megemelése iránti kérelmét az alábbiakkal indokolta:  

 

„Intézményünknél megnövekedtek az adminisztrációs feladatok. A növekedést okozza pl. a 

hozzánk csatolt Tündérkert telephely adminisztrációs feladatai, a kulturális pályázatokkal 

járó adminisztráció illetve az a tény, hogy az előző évekhez képest több programot 

szervezünk. 

Jelenleg gazdasági referensként dolgozó kollégánkat szeretném vezetői titkársági, 

adminisztrációs munkakörbe áthelyezni és egy új kollégát gazdasági ügyintézőként 

alkalmazni. A jövőben elindítanánk az online jegyértékesítést is a jegy.hu-val. A 

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya az ezzel kapcsolatos számlázást nem vállalja, így 

ezen a területen önállósodnunk kell.” 

 

Intézményvezető Asszony levelét jelen előterjesztés mellékleteként csatolom. 

 

Az 1 fő gazdasági munkakörben foglalkoztatott dolgozó foglalkoztatásának költségvetési 

igénye a 2022. évre: 

 

Személyi juttatás:  1.800.000.-Ft 

Járulék:            234.000.-Ft 

             ÖSSZESEN:          2.034.000.-Ft, 

 

melyet - a Képviselő-testület létszámbővítést támogató döntése esetén - az Önkormányzat 

2022. évi költségvetésének "Intézményi céltartalék, Intézményi egyéb” sora terhére javasolt 

biztosítani. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a szükséges döntés meghozatalát.  

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (VII. 14.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház jóváhagyott 

intézményi létszámának megemelésével, gazdasági munkatárs álláshely létrehozásának 

engedélyezésével kapcsolatos döntésről 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

 

 

„A” változat 
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I. a Táncsics Mihály Művelődési Ház jóváhagyott intézményi létszámát 2022. augusztus 

1. napjától egy gazdasági munkatárs álláshellyel megemeli, és az ehhez szükséges 

forrást az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének "Intézményi céltartalék, 

Intézményi egyéb” sora terhére biztosítja. 

II. felkéri a Polgármestert a Táncsics Mihály Művelődési Ház Intézményvezetőjének 

értesítésére, valamint arra, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet soron következő módosításakor a határozatban foglaltakat 

vegye figyelembe. 

  Határidő: 2022. július 31., illetőleg az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 

   önkormányzati rendelet soron következő módosításának időpontja  

  Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

„B” változat 

 

I. a Táncsics Mihály Művelődési Ház jóváhagyott intézményi létszámát 2022. augusztus 

1. napjától nem emeli meg.  

II. felkéri a Polgármestert a Táncsics Mihály Művelődési Ház Intézményvezetőjének 

értesítésére. 

  Határidő: 2022. július 31. 

  Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati 

javaslat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.  

 

 

Budapest, 2022. június 29. 

 

 

 

 Haraszti Erika  Bese Ferenc 

 gazdasági ügyintéző  polgármester 

az előterjesztés készítője   előterjesztő 

 

 

 

Melléklet:  

- Intézményvezető levele 

- Egyeztető lap 

 

 


