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Előterjesztés 
 

a Margit Kórház Pásztó engedélyezett létszámkeretének növelésére 
 
 

1. Előzmények 

 

A Képviselő-testület által a 2011. április 28-i ülésén a 102/2011. /IV. 28./ számú határozatával 

jóváhagyott létszám kerete 2011. április 01-i hatállyal 248,9 fő. Az intézmény vezetői menedzsment 

2011. február 3-án elfogadott ez évi operatív intézkedési terve az infrastruktúra és munkahelyi 

környezet fejlesztése területén tartalmazza a zöld épület korábbi dohányzó helyiségének 

átalakítását, a betegek, hozzátartozók és dolgozók igényeit magas színvonalon kielégítő KÁVÉHÁZ 

megvalósítását. A kórház önerős beruházásként megvalósított kereskedelmi egysége – az Alapító 

Okirat szükséges módosítása külön testületi előterjesztés formájában benyújtásra kerül – részletes 

terv és költségvetési becslés alapján 24 – 30 hónap alatt megtérül. A befektetés megtérülési rátája és 

a logisztika jelenleg is rendelkezésre álló feltételei alapján a kórház maga szeretné az egységet 

működtetni, s nem kívánja vállalkozás számára bérbe adni.  

 

2. Feladat bővülés 

 

A Kávéház működtetéséhez és az igényeknek megfelelő nyitvatartási idő biztosításához 2 fő 

tervezett létszámfejlesztés indokolt, engedélyezett létszámkeret tekintetében 2011.06.01. napjától 

250,9 fő megállapítása szükséges. 

 

3. Indoklás 

 A Kávéház működtetése – beleértve valamennyi költséget – a beruházás várhatóan 24-30 

hónapos megtérülése után egyértelműen nyereséget jelent a kórház számára.  

 A kórház színvonalának további emelése érdekében fontos a betegek és dolgozók 

komfortérzetének javítása, kulturált körülmények közötti étel- és italfogyasztás biztosítása. 

 A Kávéház számára kijelölt helyiség korábban a betegek számára kijelölt dohányzó szoba 

volt. 2011. április 01-től ebben a helyiségben a dohányzást megszüntettük. A főbejárattal 

szembeni frekventált helyiség legjobbnak vélelmezett felhasználása érdekében döntött a 

menedzsment a kereskedelmi egység kialakításáról.  

 Az Intézmény ez ideáig kereskedelmi tevékenység munkakörben nem alkalmazott 

dolgozót. 

 Létszámleépítés során a létszámcsökkentéssel érintett dolgozók között nem volt 

kereskedelmi, illetve vendéglátó ipari képesítésű dolgozó.  



  

 Amennyiben 1 vagy 2 fő napi 6 órás részmunkaidőben rehabilitációs járadékos, vagy 

rokkant nyugdíjas foglalkoztatására kerül sor, akkor jelentősen csökken az intézmény 

rehabilitációs hozzájárulási fizetési kötelezettsége. Ez által tudjuk csökkenteni az önerős 

beruházás megtérülési idejét. 

 

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a Margit Kórház Pásztó intézményi létszámkeret növeléshez a 

tervezettnek megfelelően hozzájárulni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a kórház létszámkeret 

növelési tervét.  

A Képviselő-testület a betegek, a hozzátartozók és dolgozók igényeinek magasabb színvonalon 

történő kielégítése, valamint a kórház szabad kapacitásainak kihasználása érdekében hozzájárul a 

kórház létszámkeretének 2011. 06. 01.-i hatályú 2 fős bővítéséhez, az összes létszámkeretet 250,9 

főben engedélyezi.  

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 2 fő kereskedelmi – boltvezetői – vendéglátó ipari 

munkakörbe alkalmazzon munkaerőt, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról 

szóló 1991. évi IV. törvény és a kapcsolódó jogszabályokban foglalt feltételeknek megfelelő 

megváltozott munkaképességű munkaerőt, lehetőség szerint az engedélyezett havi óraszámmal. 

Felhívja a kórház igazgató főorvosának figyelmét, hogy a tervezett létszámfejlesztésekhez a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Pásztó, 2011. május 13. 

         Dr. Boczek Tibor 

          igazgató főorvos 

A határozati javaslat törvényes! 

 

 

Dr. Tasi Borbála 

címzetes főjegyző 


