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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Juhász Ferenc Művelődési Központ vezetőjének létszámbővítési kérelme  
 
 

„A Juhász Ferenc Művelődési Központ olyan komoly humánerőforrás hiánnyal küzd, amely 
már a rendezvények minőségi lebonyolítását, illetve az intézmény napi működést 
veszélyezteti.” A feladat-ellátáshoz szükséges létszámbővítés részleteiről az művelődési 
központ vezetője, Szádváriné Kiss Mária készített beadványt, amely az előterjesztés 
mellékletében olvasható. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata által megrendelt belső ellenőrzés vizsgálati jelentés 
megállapítja: 
„A Művelődési Ház feladatellátása az eltérő nyitvatartási idő miatt sem egyeztethető 
össze más költségvetési szervek feladataival. Jellemző az esti és hétvégi feladat 
ellátás a dolgozók részéről, sok esetben a munkaidő elrendelése munkaidő keret 
jelleget ölt. A közművelődési feladatok ellátásának létszám szükségletét egyetlen 
jogszabály sem szabályozza. Emiatt a vizsgált intézmény létszám igényét az ellátott 
feladatokhoz kell igazítani, s annak biztosítása inkább helyi politikai szintű döntés.”  
 
A belső ellenőr javasolja a Juhász Ferenc Művelődési Központ feladat alapú finanszírozását. 
Ennek bevezetéséhez szükséges az intézmény teljes körű szakmai átvilágítása, különös 
tekintettel a munkaerő-gazdálkodásra, a foglalkoztatottak alkalmazási formáira. Javaslom, 
hogy a vizsgálat ne mintavételen alapuljon, legyen teljes körű és egy teljes évet foglaljon 
magába.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy foglaljon állást a Juhász Ferenc Művelődési 
Központ vezetőjének létszámbővítési kérelméről. 
 
Biatorbágy, 2017. június 13. 
  
 
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2017. ( VI. 29.) határozata 

 
A Juhász Ferenc Művelődési Központ vezetőjének létszámbővítési kérelme  

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete  
 
megtárgyalta a Juhász Ferenc Művelődési Központ vezetője, Szádváriné Kiss Mária által 
benyújtott létszámbővítési kérelmet. Érdemi döntését a belső ellenőri vizsgálat és a 
feladatellátás szakmai elemzése alapján hozza meg. 
 
elrendeli a Juhász Ferenc Művelődési Központ 2016. évi szakmai és munkaügyi 
működésének teljes körű átvilágítását 
 
 
Felelős: polgármester 
határidő: 2017. július 31. 
A végrehajtásért koordinálja: Polgármesteri Kabinet 
 
 
 
 
 



 

Biatorbágy Város Képviselő-testület 
részére 
 
Tárgy: státusbővítési kérelem 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatom a tisztelt képviselőket, hogy a Juhász Ferenc Művelődési Központ jelenleg 
olyan komoly humánerőforrás hiánnyal küzd, amely már a rendezvények minőségi 
lebonyolítását, illetve a napi működést veszélyezteti.  

A 2016 végén, illetve az idei költségvetési tárgyalásokon felmerült, de már 
igazgatói pályázatomban is jelzett gondok egyre sürgetőbb megoldásra várnak.   
 
Ideális esetben kétműszakos beosztás oldaná meg teljesen megnyugtatóan a folyamatos 
szolgáltatás biztosítását. 
 
Legsürgetőbb lenne azonban, hogy tudjunk meghirdetni min. 1 fő nyolcórás státuszt 
berendezői és 1 fő nyolcórás státuszt hangtechnikusi állást.  

Költségigény 2017.július 1. és december 31. között max. 1,7 millió forint (ez idén csak 
a berendezői státuszhoz szükséges). Jelenleg a státuszok hiánya miatt esélyünk sincs 
megfelelő munkaerő hosszú távú foglalkoztatására, a biztonságos, magas színvonalú 
üzemelésre és szolgáltatásra. 
 
A jelenlegi helyzet, ami mindezt indokolttá teszi: 
- Heti 6 vagy 7 napot vagyunk nyitva rendszeresen, hétköznap naponta 10.00-22.00 óra 
között, hétvégeken minden szombat délelőtt 6.00-13.00 piac ügyeletet tartunk, a 
rendezvények pedig jobbára délután és este, néha éjszakáig tartanak. 
- A feladatok mennyisége változatlan, sőt növekvő tendenciát mutat, mert az iskolai 
rendezvények a teremkapacitás miatt duplázódnak, helyet biztosítunk újabb társintézményi 
projekteknek  (pl. Családsegítő programjai, PMAMI néptánc tanszak)… 
 
- Egyre gyakrabban kell a programok színvonalas lebonyolításához 2 hangtechnikus.  
- A főállású, nyolcórás hangtechnikusunk augusztus 1-jétől december 31-ig fizetés nélküli 
szabadságra megy, a félállású hangtechnikus más elfoglaltsága miatt nem tud több 
munkavégzést bevállalni. 
- Ha külsős hangtechnikust veszünk igénybe, alkalmanként 25-30 ezer forint kiadással lehet 
számolni, ami augusztus-szeptember hónapban – az eddigi előre tervezett, lefoglalt 
alkalmakat (20db!!!) tekintve meghaladja a félmillió Ft-ot. 
 
Idén aug.1-től a jelenlegi bérkeret terhére – a másik dolgozó fizetés nélküli szabadsága miatt – 
felveendő hangtechnikus fizethető, de 2018. január 1-jétől szeretnénk megtartani státuszban őt 



is. Valójában jelen engedély esetén is csak ekkortól rendeződne a szükséges szintre a 
hangtechnikusi létszám. Viszont a díjazása is csak ekkortól emeli meg a bértömeg keretünket. 
 A Képviselő-testületi engedély itt ahhoz szükséges, hogy már felvételkor hosszú távra 
ígérhessem a foglalkoztatását. 
 
Amennyiben ez nem lesz lehetséges, a rendezvények vállalásakor át kell gondolni, hogyan 
csökkentsük a hangosítással járó események számát az általunk ellátható szintre. 
 
Közalkalmazotti státuszban 1 fő teljes állású alkalmazott látja el a berendezői és karbantartói 
feladatokat, végzi a folyamatos teremátrendezést, a karbantartásokat. 

Ehhez volt 1 fő külsős technikai kisegítő, aki most felmondott. Ő eddig havi 200-220 
órákat!!!! dolgozott rendszeresen, így öt hónap alatt a normál, nyolcórás munkaidőhöz képest 
183 túlórája!!!! Keletkezett. Ez indokolja, hogy még külsős munkatársra is szükség van, amit 
a jelenlegi keretösszegünkből tudnánk finanszírozni. 

A fentebb rögzített munkaidő mennyiség indokolja, hogy így 2 fő főállású dolgozó 
mellett egy fél időre a meglévő költségkeret terhére megbízásos jogviszonyban továbbra is 
tudjunk ilyen segítőt alkalmazni. 

A folyamatos átpakolások, a rendezvényügyeletek során komoly anyag- és 
eszközmozgatás történik, amit viszont 1 fő fizikailag képtelen ellátni, a munkavédelmi 
előírások betartásával nem végezheti egy fő ezen mozgatási tevékenységeket. 
 
A munkaerőhiány kihat a helyettesítés megoldására is, sok esetben ehhez is külső segítséget 
tudunk csak igénybe venni. 

 A külső munkavállalók ilyen szintű rendszeres foglalkoztatása a belső ellenőrzés 
szerint is jogilag aggályos. 
 
A fenti tendenciákat figyelembe véve ismételten kérem a JFMK technikai személyzetének 
bővítését. Az intézmény biztonságos működése státuszbővítés híján kiszámíthatatlanná, 
esetlegessé válik, ami az eddigi minőségi munka színvonalának csökkenését vonja maga után. 
 
A munkaerő megtartása, szabályos foglalkoztatása mind az intézmény, mind az önkormányzat 
és a városlakók érdeke, amely megoldásában intézményünk maximálisan együtt kíván 
működni a felelős döntéshozókkal.  
Bízva a fenti státuszbővítési kérelem támogatásában, 
    tisztelettel: 
 
 
Biatorbágy, 2017. június 10. 
 
 
     Szádváriné Kiss Mária igazgató 
 


























