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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2008 (II.21) KT 
számú, az Önkormányzat  2008. évi költségvetéséről alkotott rendeletében a Csepeli 
Egészségügyi Szolgálat 2008. évi költségvetési létszámkeretét 274,5 főben határozta meg. 
 
Az intézmény vezetése áttekintette a közvetlenül nem az egészségügyi ellátásban foglalkoztatott 
létszám helyzetét és megvizsgálta a rendelkezésre álló emberi erőforrás racionálisabb 
kihasználásának lehetőségét. 
 
A Csepeli Szakorvosi Rendelő rekonstrukciója következtében jelentős technikai fejlesztés is 
megvalósult, amelynek következtében korszerűsödött az energia felhasználás, az épületgépészeti 
berendezések optimális üzemelését elektronikus épület felügyeleti rendszer vezérli. Tizenkét 
órás diszpécserszolgálat, a garanciális idő alatt és azt követő időszakban is működő, szakmailag 
specializálódott vállalkozásokkal kötött karbantartási- és hibaelhárítási szerződések teszik 
teljessé a biztonságos üzemelés és az optimális energiafelhasználás eszközrendszerét.  
A Csepeli Szociális Szolgálat intézményhálózatát is figyelembe véve csökkent a saját 
üzemeltetésben működő telephelyek száma, folyik a szociális intézmények egységes 
vagyonkezelési rendszerbe történő átvételének előkészítése, folyamatosan korszerűsödik az 
alapellátás rendelő egységeinek hálózata is. 
 
Mindebből következően javaslatot teszünk a Csepeli Egészségügyi Szolgálat intézményi 
létszámának egy fővel történő csökkentésére, az energetikus munkakör megszűntetésére, mert 
munkakör önálló státuszként való megtartása ma már nem indokolt. Az e területen jelentkező 
feladatokat a megmaradó személyi állomány és a meglévő szerződött, kellő szaktudással 
rendelkező partnerek megfelelő színvonalon képesek ellátni. Ez a létszámcsökkentés is 
összhangban van az intézményben korábban megkezdett hatékonyságjavító intézkedésekkel, és 
nem érinti a lakossági ellátást. 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csepeli Egészségügyi Szolgálat 2008. évi 
létszámkeretét 2008. június 1-től egy fővel szíveskedjen csökkenteni. 
Ezen döntés alapján a Csepeli Egészségügyi Szolgálat 2008. évi költségvetési létszámkerete 
274,5 főről 2008. június 1-től 273,5 főre csökken. A létszámcsökkentés nem érinti a részben 
önállóan gazdálkodó szociális intézményt.  
 
Budapest, 2008. április 15. 

 
Horváth Gyula 
alpolgármester 

Határozati javaslat: 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli 
Egészségügyi Szolgálat költségvetési létszámkeretét 2008. június 1-től egy fővel csökkenti, és 
ennek megfelelően az Egészségügyi Szolgálat 2008. évi létszámkeretét – a Csepeli Szociális 
Szolgálat létszámkeretének változatlanul hagyása mellett - 2008. június 1-től 273,5 főben 
határozza meg. 
 

Határidő:  elfogadásra: azonnal 
   végrehajtásra: 2008. június 1. 

Felelős: Tóth Mihály polgármester 
  Viszkievicz Ferenc mb. intézményvezető a végrehajtásért 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató szavazata 
szükséges.  
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1. számú melléklet 
 
 

M E L L É K L E T 
 
 

A „Javaslat a Csepeli Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának 
csökkentésére” című előterjesztéshez 

 
 
 
 
Az előterjesztés egyeztetve: Lombos Antal Szociális és Egészségügyi Ágazat ágazatvezetővel 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 

A javaslatban foglaltakkal egyetértek. 
 
 
Budapest, 2008. április 21. 

Lombos Antal sk.  
ágazatvezető 

 
 
 
 
 
 
Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné Városgazdálkodási Ágazat 

ágazatvezetővel 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 

A javaslatban foglaltakkal egyetértek. 
 
 
Budapest, 2008. április 22. 
 

Halmos Istvánné sk.  
   ágazatvezető 
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