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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Javaslatot teszünk a Csepeli Egészségügyi Szolgálat intézményi létszámának csökkentésére. 
A létszámcsökkentés összhangban van az intézményben korábban megkezdett 
hatékonyságjavító intézkedésekkel, és nem érint hátrányosan  a lakossági ellátást.  
 
2004. évben került sor a szakellátási feladatok egyesítésére Csepelen. Az elmúlt évben (2006) 
a lakosság ellátási igényeihez igazítottuk az intézmény létszámát. 
 
A költségvetési egyensúlyi helyzet javítására, a hiány csökkentésére irányuló intézkedések 
kidolgozása során áttekintettük a Csepeli Egészségügyi szolgálat költségvetési létszámkeretét. 
Megállapítottuk, hogy az ellátás színvonalának romlása nélkül az intézmény létszámkerete 11 
fővel csökkenthető. 
 
A 11 főből  8 üres állással rendelkeztünk, további 2 fő nyugdíjba vonult. 1 fő megfelelő 
iskolai végzettség hiányában látta el feladatát. Miután a részére felkínált új munkakört nem 
fogadta el, munkaviszonyát felmondással megszüntettük. 
 
A 2007. évi költségvetés tervezése során már figyelembe kívánjuk venni a fenti 
létszámcsökkenés pénzügyi hatását. 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csepeli Egészségügyi Szolgálat 2007. évi 
létszámkeretét 11 fővel szíveskedjen csökkenteni. Ezen döntés alapján a Csepeli 
Egészségügyi Szolgálat 2006. évi költségvetési létszámkerete 285,5 főről 2007. január 1-től 
274,5 főre csökken. A létszámcsökkentés nem érinti a részben önállóan gazdálkodó szociális 
intézményeket. Az Egészségügyi Szolgálat létszáma a szociális intézményekkel együtt 396,5 
főről 385,5 főre csökken. 
 
Budapest, 2007. január 8. 
     
        Horváth Gyula 
 
Határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli 
Egészségügyi Szolgálat költségvetési létszámkeretét 2007. január 1-től 11 fővel csökkenti, és 
ennek megfelelően az intézmény 2007. évi létszámkeretét 385,5 főben határozza meg. 

Ebből: Egészségügyi Szolgálat 2007. évi létszámkerete  274,5 fő 
 Gondozási Központ   - „ -      73   fő 
 Családsegítő Szolgálat.  - „ -      22   fő 
 Gyermekjóléti Szolgálat  - „ -      16   fő 
   Összesen:     385,5 fő 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
a végrehajtás előkészítéséért: Halmos Istvánné ágazatvezető 
     Lombos Antal ágazatvezető 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazat 
szükséges. 
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