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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Csepeli Egészségügyi Szolgálat 2007-2009. évi munkájáról szóló beszámoló – amelyet a 
mai ülésén tárgyal Képviselő-testület – felhívja a figyelmet arra, hogy a kerület több 
szakmában komoly orvoshiánnyal küzd. 
 
A bőrgyógyászati szakrendelésen jelenleg két üres álláshely van, két éve nem sikerült az 
egyik üres állást betölteni, annak ellenére, hogy azt az intézmény folyamatosan pályáztatja.  
 
Jelenleg lehetőség nyílt arra, hogy a Szegedi Bőrgyógyászati Klinikáról dr. Boros-Gyevi 
Márta bőrgyógyász szakorvost alkalmazzuk, azonban a doktornő kerületünkben történő 
letelepedéséhez kérjük a Képviselő-testület segítségét. 
 
A CSEVAK Zrt. 3 db nem szociális bérlakást szándékozik pályáztatni. Kérjük a T. Képviselő-
testületet, szíveskedjenek hozzájárulni ahhoz, hogy a 3 pályáztatásra kerülő lakásból 1 db - a 
1211 Rákóczi Ferenc út 93-95. D. lépcsőház fsz. 1. szám alatti D.O.1. kódszámú lakás 
bérlőjeként - ellátási érdekből pályázat nélkül dr. Boros-Gyevi Márta szakorvos 
kerüljön kijelölésre. A bérleti szerződést a vonatkozó rendelet előírásai szerint kell 
megkötni, azzal a korlátozással, hogy a határozott idejű bérleti szerződés külön korlátozása 
legyen a doktornő egészségügyi intézménynél fennálló jogviszonyának ideje is.  
Egyben kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fenti indokok alapján ahhoz is szíveskedjenek 
hozzájárulni, hogy dr. Boros-Gyevi Márta mentesüljön az egyösszegű kaució megfizetésétől 
is. A bérleti díjat javaslom szintén a lakásrendelet szerint meghatározni. 
 
Kezdeményezésemet 2009. november 16-i Szociális- Lakás- Egészségügyi Bizottsági ülésen a 
Bizottság egyhangúlag támogatta. 
 
Budapest, 2009. november 20. 
          Horváth Gyula 
          alpolgármester 
 
Határozati javaslat 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
tulajdonában és a CSEVAK Zrt. kezelésében lévő a 1211 Rákóczi Ferenc út 93-95. D. 
lépcsőház fsz. 1. szám alatti D.O.1. kódszámú lakás bérlőjének kijelöli dr. Boros-Gyevi Márta 
szakorvost. és egyidejűleg hozzájárul, hogy a bérleti szerződés megkötése feltételeként 
meghatározott egy évi bérleti díjnak megfelelő kaució megfizetése alól a CSEVAK ZRT. 
mentességet biztosítson. A bérleti szerződést a vonatkozó rendelet előírásai szerint kell 
megkötni, azzal a korlátozással, hogy a határozott idejű bérleti szerződés külön korlátozása 
legyen a doktornő egészségügyi intézménynél fennálló jogviszonyának ideje is. 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
 Végrehajtásra: azonnal 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért: Szenteczky János vezérigazgató 
 
A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
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