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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A képviselő-testület 121/2009.(II.19.) Kt. számú határozatával 2009. július 1-től 215 
főben határozta meg a Polgármesteri Hivatal létszámát, ami 8 fős létszámcsökkentést 
jelent.   
 
A létszámcsökkentés végrehajtásának többletköltségeire várhatóan (ahogyan az előző 
években is) költségvetési támogatást lehet igényelni. A 2009. évi létszámcsökkentési 
pályázat részleteit, szabályait az 5/2009. (II.20.) ÖM rendelet rögzíti. Ennek alapján a 
pályázat benyújtásához szükséges kiegészíteni, pontosítani a már korábban meghozott 
képviselő-testületi döntést. 
 
Módosítani szükséges a határozatot azért is, mert a végrehajtás során az egyénileg 
megállapított felmentési idők különböző dátumokkal telnek le, így a tényleges 
jogviszony-megszűnések eltérő időpontokban jelentkeznek. 
 
A fentiekben jelzett 8 fő létszámcsökkentésből 2 fő politikai tanácsadói álláshely. 
Mivel ezek létrehozásáról a képviselő-testület külön határozatban döntött, ezért ezek 
megszüntetéséről is utólag külön határozatban kell dönteni. 
 
Budapest, 2009. november 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        dr. Szeles Gábor 
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Határozati javaslat:
 
1.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a 121/2009.(II.19.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Polgármesteri Hivatal létszámának felülvizsgálata alapján az alábbi 
létszámcsökkentést engedélyezi: 

 
A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszámát: 

 
2009. július 1. hatállyal  
2 fő politikai tanácsadói és  
1 fő közművelődési ügyintézői  üres állás megszüntetésével 223 főről 220 főre, 

 
 2009. december 15. hatállyal  

1 fő városépítési irodai adminisztrátor,  
1 fő polgári védelmi adminisztrátor,  
1 fő szociális irodai ügyintéző státuszok megszüntetésével 220 főről 217 főre, 

 
 2010. június 1. hatállyal  

1 fő igazgatási iroda kézbesítői,  
1 fő igazgatási iroda iktatói státuszok megszüntetésével 217 főről 215 főre 

csökkenti. 
 

Felülvizsgálata alapján Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-
testülete nyilatkozik, hogy a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen 
foglalkoztatottak – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása 
nélküli – foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél meglévő üres 
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, tervezett új 
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az 
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.  

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a határozat 
végrehajtásához szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: 2010. július 1. 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtásra: dr. Szeles Gábor jegyző 
 
 

A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges. 
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2.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a Polgármesteri Hivatal 215 fő engedélyezett létszámán belül a politikai tanácsadói 
létszámot 3 főben határozza meg. 

 
Határidő:   elfogadásra: azonnal 
      végrehajtásra: 2010. július 1. 
 
Felelős:    Tóth Mihály polgármester 
     végrehajtásra: dr. Szeles Gábor jegyző 
 
 
A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges. 
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