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Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A Csepeli Egészségügyi Szolgálat intézményvezetője, dr. Ugocsai Gyula igazgató főorvos és 
a munkáltatói jogkör gyakorlására feljogosított Tóth Mihály polgármester között megállapo-
dás született arra vonatkozóan, hogy dr. Ugocsai Gyula igazgató főorvos nyugdíjazására 
tekintettel közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel 2006. december 31-el  meg-
szüntetésre kerül. A megállapodás során Tóth Mihály polgármester elismerését fejezte ki dr. 
Ugocsai Gyula igazgató főorvos szakmai munkájáért. 
 
Közalkalmazotti jogviszonya megszűnése következtében dr. Ugocsai Gyula igazgató főorvos 
vezetői megbízatása 2006. december 31-el is hatályát veszti. Kérem a T.  Képviselőtestületet, 
hogy a vezetői megbízás megszűnését tudomásul venni szíveskedjék  
 
Egyúttal szükséges az is, hogy az intézményvezetői jogkör átmeneti gyakorlásával kapcso-
latban a Képviselő-testület döntést hozzon. 
 
 
Budapest, 2006. december 8. 
 
 

Horváth Gyula 
 
 
HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
1) Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mivel dr. Ugocsai 

Gyula igazgató főorvos közalkalmazotti jogviszonya nyugállományára tekintettel 2006. 
december 31-én megszűnik, ennek következtében a Csepeli Egészségügyi Szolgálat veze-
tésére kapott intézményvezetői megbízása is 2006. december 31-vel megszűnik. 

 
Határidő: azonnal  
   
Felelős: Tóth Mihály polgármester  
 végrehajtásért felelős: Lombos Antal ágazatvezető  

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
2) Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Egész-

ségügyi Szolgálat intézményvezetői feladatainak átmeneti ellátásával Viszkievicz Fe-
renc menedzser igazgatót bízza meg  az intézmény szervezeti- működési feltételeiről tör-
ténő későbbi döntést követő intézményvezetői pályázat elbírálásáig.  

 
Határidő: 2007. január 1.  
   
Felelős: Tóth Mihály polgármester  
 előkészítéséért felelős: Lombos Antal ágazatvezető  

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges. 
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