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Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Ralovich Zsolt főigazgató úr, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (a
továbbiakban: Kórház) vezetője Geiger Ferenc Polgármester Úrhoz címzett, 2017. november
21-én kelt levelében kifejtette, hogy a Kórház vezetősége számára rendkívül fontos, hogy a
hivatásukat magas szakmai színvonalon gyakorló egészségügyi dolgozókat lelkiismeretes
munkavégzésük, illetve megbecsülésük elismeréseként minden jeles alkalommal –
lehetőségeihez mérten – ösztönzőleg jutalmazza.
A Semmelweis napi ünnepség mellett a karácsonyi ünnepkör szolgáltat alkalmat arra, hogy a
munkatársaiknak megköszönhessék, egész éves munkájukat és plusz anyagi juttatással is
elismerjék.
Fentiekre tekintettel a Főigazgató Úr arra kérte a Tisztelt Polgármester Urat, hogy Budapest
Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 3 millió forint összegben nyújtson
támogatást a Kórház részére, dolgozóik karácsony alkalmából történő jutalmazása
céljából. A Kórház egyes munkavállalóinak nyújtott támogatás biztosítására támogatási
szerződés megkötésével kerülhet sor, mely jelen előterjesztés 2. mellékletét képezi.
A Képviselő-testület 2016. évi karácsonyi jutalmazás céljából 562/2016. (XII. 06.) sz.
határozatában 3 000 000,- Ft támogatást ítélt meg a Kórház részére.
A fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a döntés meghozatalát.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban szereplő „jelen
határozat melléklete” alatt jelen előterjesztés mellékletét is érteni kell.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
……/2017. (XII. 05.) határozata a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
részére nyújtandó támogatási igény elbírálásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (székhely: 1204 Budapest, Köves u.
1., adószám: 15491020-2-43, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10023002-0031721000000000, képviseli: Dr. Ralovich Zsolt főigazgató) részére a hivatásukat magas szakmai
szinten gyakorló egészségügyi dolgozók részére, 2017. évi karácsonyi ünnepség
alkalmából történő egyszeri pénzbeli juttatásának fedezetéhez az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének céltartalék tartalékképzés sora terhére bruttó …………………….- Ft, azaz
……………..……………………… forint egyösszegű támogatást állapít meg.
II.
felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal
a Támogatási Szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a támogatási cél és a
támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet,
valamint felkéri, hogy a költségvetési rendeletet - a támogatás megállapítása okán - módosító
rendelettervezetet előkészítse és előterjessze.
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III.
felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéseiről értesítse Dr. Ralovich
Zsolt Főigazgató Urat.
Határidő: a támogatási szerződés megkötésére 2017. december 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati
javaslatok elfogadásához a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
25/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendeletének 50. § n) pontja alapján minősített többség
szükséges.

Budapest, 2017. november 22.

dr. Nagy Gergely
jogász
az előterjesztés készítője

Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő

Mellékletek:
- Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Főigazgatójának levele
- Támogatási Szerződés tervezete
- Egyeztető lap

