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Iktatószám: Sz/378/8 /2011 
 

Elıterjesztés Pécel Város Önkormányzat által fenntartott intézmények karbantartási és 
informatikai feladatainak egységesítése tárgyában 

 
 
A Képviselı-testület 9/2011. (I.27.) számú határozatával 2011. augusztus 1. napjával létrehozta a 
Péceli Integrált Oktatási Központot, valamint 44/2011. (II.28.) számú határozatával a Szemere Pál 
Mővelıdési Ház és Lázár Ervin Városi Könyvtár egységes intézményt. A korábbi években hasonló 
összevonásokkal létrehozásra került a Központi konyha és Pécel Város Óvodái és Bölcsıdéje 
intézmények. Az egységesített intézmények jogelıdjeiben a karbantartási feladatokat eltérı 
létszámmal oldották meg.  
 
Karbantartás: 
A létszám jelenleg az önkormányzat intézményeiben 20 fı takarító, 7 fı karbantartó, 3 fı gondnok. A 
Péceli Vízmő Kft-ben tervezett Városüzemeltetési Csoport felállításával a karbantartási, takarítási, 
kertészeti, vagyonvédelmi feladatokat egy szervezeten belül kívánjuk elláttatni. Az egységesítéssel a 
bér- létszámcsökkentésen túl, a munkaszervezés egységesítése révén hatékonyabb és jobb minıségő 
munkavégzés érhetı el. 
 
Informatika: 
A tagintézmények rendszergazdai feladataikat eltérı módon látják el, a Petıfi Sándor Általános 
Iskolában belsı informatikus – tanár, a Szemere Pál Általános Iskolában és a Ráday Pál 
Gimnáziumban külsı vállalkozók végzik. 
 
Lehetséges megoldásként merülhet fel az önkormányzat által fenntartott intézmények informatikai 
feladatait egy külsı vállalkozóra bízni vagy erre a célra allokált belsı erıforrással megoldani. 
 
A PIOK tagintézményeinek informatikai egységesítése 2011. augusztus 1-vel elsıdleges feladat. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A fentiek figyelembevételével kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! 
 
Határozati javaslat: 
 
Pécel Város Képviselı-testülete egyetért a karbantartási és informatikai feladatok ellátásának 
egységesítésével a költséghatékony mőködés megteremtése érdekében, egyben felkéri Fazekas 
Barna alpolgármestert, hogy a júniusi rendes képviselı-testületi ülésre tegyen javaslatot Pécel 
Város Önkormányzat által fenntartott intézmények karbantartási és informatikai feladatainak 
egységesítése tárgyában.  
 
Felelıs:  Fazekas Barna alpolgármester 
Határidı: 2011. júniusi rendes képviselı-testületi ülés 
 
Pécel, 2011. május 23. 

 Fazekas Barna 
 alpolgármester 

A döntéshez egyszerő többség szükséges. 

  

Az elıterjesztést készítette: Dr. Halász Krisztián aljegyzı 

 

Az elıterjesztés SZMSZ-nek való 
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Jeney Erzsébet irodavezetı 



   

 

  
 


