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Tisztelt Képviselő-testület!
A Felsőtárkányi Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft 2013 első félévben végzett
munkájáról az alábbiakban tájékoztatom a Képviselő testületet:

1.A létszám alakulása:
2013. január 01.-én a Kft-nél teljes munkaidős munkaviszonyban állók létszáma 8 fő,
melynek összetétele:
nő: 2 fő
férfi: 6 fő
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2013. február 01.-én vettük át a volt ÁMK technikai személyzetét, 6 főt.
Ebből:
-

2 fő konyhai kisegítő nő, teljes munkaidős
2 fő takarító nő, teljes munkaidős
1 fő karbantartó férfi, teljes munkaidős
1 fő férfi gondnok férfi, pedellus részmunkaidős 6 órás

Egy fő festő-burkoló szakmunkást teljes, határozott idejű munkavégzésre vettünk fel,
testületi határozat alapján 2013.07.01-2013.12.31 közötti időtartamra a tornaterem felújítási
munkáira, valamint az intézmények festési, burkolási munkáinak elvégzésére. Az új dolgozó
költségeit vállalkozási tevékenységből próbáljuk kigazdálkodni.
Megbízási szerződéssel foglalkoztatunk testületi felhatalmazás alapján 1 fő adminisztratív
munkatársat, napi 4 órában. Szerződése 2013.04.12. - 2013.12.31. közötti időszakra
vonatkozik. Bérét szintén vállalkozási tevékenységből kívánjuk kigazdálkodni.
A kft irányításával közhasznú munkások, és közérdekű munkára kötelezettek is végeztek
munkát. Az önkormányzattól független szabályozás miatt létszámuk év közben ingadozást
mutat, nem mindig van összhangban az elvégzendő feladatokkal.
2. A Kft tevékenysége 2012-ben:
Téli időszak:
-

-

-

Fűtés koordinálása. Januárban az óvodában, és a faluházban már Pellet kazán
üzemelt, a hivatalban és az iskolában fatüzelés.
Hó eltakarítás, síkosság mentesítés. Jelentős feladattal járt, még március 28.-án is
végeztünk tevékenységet.
Hivatali irattár átépítés. Ajtó csere, ablak beépítés, régi műhely összekötése az
irattárral, padlóburkolás, festés, polcszerelés. A nyílászárócsere, polcok beépítése
bontott anyagokból valósultak meg. A padlóburkolat más munkákból megmaradt
lapokból készült.
Hivatali pénztár: szomszéd irodához tolóablak beépítése.
Óvoda, Faluház Pellet kazánok optimalizálása beállítása, puffer tartályok beépítése.
Hivatali kazán kilyukadt, pellet kazánra cserélése.
A fűtési szezon közepén az iskolai nagy fakazán megrepedt, sürgős csere vált
szükségessé. Két db régi üzemen kívüli gázkazánt kidaruztunk, helyükre Pellet kazán
lett beépítve, nyújtott éjszakai és hétvégi munkavégzéssel. Később a fakazánon
hátfalcserét végeztettünk ezzel foglalkozó szakemberrel. Folyamatos fűtésre nem
alkalmas, tartalék kazánként használjuk.
Szociális fa kiszállítás
Régi Művelődési Ház: nagyterem festés, glettelés.
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Tavasz-nyári időszak:
-

-

-

Focipálya beruházás munkáinak támogatása: elbontott kerítés betonoszlopainak
elszállítása, bontási hulladék elszállítása, lelátó padozat deszkáinak cseréje, kispadok
felújítása, villanyszerelési munkák, fa gallyazás, bokorirtás elszállítással. Új öltöző
esőcsatornájának talajba elvezetése csőben. Fedett beléptető kapu építése régi
buszmegálló felhasználásával.
Ady - Fő út összekötő híd építéséhez kapcsolódó munkák: Érintett szomszédos telken
ideiglenes kerítés építése, közúti táblák beszerzése és kihelyezése, átadási
ünnepségre szállítási feladatok végzése, füvesítési munkák.
Óvoda: Fedett kerékpártároló felújítása, új tető készítése.
Virág ültetési munkák.
Régi óvoda felújítási munkák, vállalkozási tevékenység keretében.
Akácfa út – Kamó bolt között gyalogos átjáró zúzalék terítése.
Alsó Áfész bolt előtt parkoló térkövezés tükörkészítéssel, szegélykő rakással.
Tó körül, Faluház környékén lomb összegyűjtés, elszállítás.
Iskola épületének utca felöli oldalán tetőről érkező csapadék patakba vezetése föld
alatti elvezetéssel.
Kapálási, falugondozási, kaszálási, öntözési munkák. Elütött állatok elszállítása.
Szemét szedés.
Iskola tornaterem felújítási munkái.
Rendezvényekre szállítási, színpadépítési, sátorépítési, rakodási, őrzési feladatok
ellátása.

Ezúton is köszönöm a Képviselő-testület tagjainak a Kft. eredményes működéséhez nyújtott
segítséget, az építő észrevételeket, javaslatokat.

Felsőtárkány, 2013. augusztus 31.

Tisztelettel:
Balogh László
ügyvezető

