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Előterjesztés soron következő társulási ülésre 
 
 
A 21/2014. /VII. 30./ Atmöt határozat 1. számú mellékletében felsorolt, intézményvezető felé támasztott 
elvárásokra történő intézkedéseim az elmúlt időszakban az alábbiak voltak: 
 
 

1. Az intézményünk személyi állományára vonatkozó besorolásokat áttekintettem, és a 
szükséges és elvárt átsorolásokat elvégeztem, mely megfelel az 1/2000./I.7./ SzCsM 
rendeletben foglaltaknak. 

2. A Tömörkényi Közös Önkormányzati Hivatal intézményünk tulajdonosa, Alapító 
Okiratban foglaltak szerint látja el az intézmény pénzügyi feladatait. Az éves költségvetés 
összeállításakor fogom áttekinteni, hogyan lehet az eddig kötelezően elvégzett feladatokat 
költséghatékonyan ellentételezni. Szívesen venném, ha a jövő évtől legalább napi 4 
órában az intézménynél adódó, főként a lakók pénzügyeit segítő munkatárs tudna 
tevékenykedni.  

3. A közmunkaprogram keretében is ellátható feladatok tekintetében hatékony segítséget 
kapok a polgármesteri hivataltól. 

4. A munkavállalók étkezetése tekintetében a Polgármester Úrral történő egyeztetés után, 
megállapodtunk abban, hogy 2014 évben a már fennálló gyakorlatnak megfelelően 
történik. A következő évi költségvetés tervezésekor fogjuk rendezni a munkahelyi 
étkeztetést a költségek pontos betervezésével. 2015. január 1-vel minden dolgozó, aki 
étkezni akar, a köteles a mindenkori megállapított teljes térítési díjat megfizetni.  

5. A házi segítségnyújtásnál kezdeményeztem a szolgáltatás bővítését. Ennek érdekében 
Előterjesztést nyújtottam be a 2014. december 1-én megtartott Tömörkény Község 
Képviselő Testületi Ülésére. A Testület a 161/2014./XII.01./Kt. Határozatában 
támogatja az előterjesztést. Az ellátott személyek számának napi szintű emelése 
folyamatosan megtörtént.    

6. Az intézmény közüzemi számláit áttekintettem. Az energiaszolgáltatók által adható 
kedvezmények kihasználásáról tájékozódtam, a tárgyalások folyamatban vannak a 
szolgáltatókkal. A villanyóra leválasztása a Démásszal történt megállapodás szerint 2015. 
januárjában fog megvalósulni.  
Az intézményben történő havi beszerzések (mosó és takarítószerek) kontrolláltan 
történnek a legköltséghatékonyabb beszerzés mellett a leggazdaságosabb felhasználásra 
törekszem.  

7. A bentlakók pénzkezelése szabályzatban foglaltaknak megfelelően történik, melyet 2014-
ben a Csongrád Megyei Kormányhivatal ellenőrzött és rendben talált.  
Törekszünk, hogy a lakók pénzkezelését a hozzátartozókra átruházzuk, viszont az 
ügyeiket intézni nem tudóknak, egyedülállóknak kötelességünk segíteni. 

 
 
Tömörkény, 2014. december 09.  
 
        Baranyainé Posta Mária 
            Intézményvezető 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


