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Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt években az egészségügyi ellátórendszer átalakításával járó feladatok teljesítése, az
egyes ellátások, a szakmai szolgáltatások színvonalának fejlesztése nagy anyagi terhet rótt és ró
ma is az intézményrendszerre és fenntartóira. A beruházások elvégzése, az eszközök
állományának javítása, bővítése hiábavaló lenne az egészségügyi dolgozók által nap, mint nap
tanúsított kitartó, elhivatott és odaadó munkavégzés nélkül.
Önkormányzatunk már többször bizonyította, hogy elkötelezett a soroksári lakosok egészségügyi
ellátásának az intézményekkel együtt történő fejlesztésében. Ennek a közös munkának az
eredményeként a 2013. évben a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben felújításra
került a Szülészet-Nőgyógyászati Osztály három kórterme és a hozzájuk tartozó vizesblokk,
valamint megtörtént a Fül-Orr-Gégészeti Osztály elavult műszerparkjának korszerűsítése az
arcüregi műtétekhez szükséges nagy fordulatszámú motor és a hozzá tartozó shavers kések
beszerzésével. Szintén az intézmény részére a Képviselő-testület 2014. májusában a soroksári
lakosok egészségügyi ellátása színvonalának javítása, a Kórház műszerparkjának fejlesztése és az
Urológiai Osztály felújítása érdekében 8,4 milllió forint támogatást állapított meg. 2015. évben a
Kardiológiai Osztály részleges rekonstrukciójára juttattunk 15,24 millió forint támogatást.
2013. évben Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és
Szociális Intézményében (a továbbiakban: ESZI) az Önkormányzat pénzügyi hozzájárulásával
megvásárlásra és átadásra került egy fogászati kezelőegység, 2014. évben pedig egy ultrahang
diagnosztikai egység.
Önkormányzatunk egyes beruházások támogatása mellett felismeri és fontosnak tartja az
egészségügyi dolgozók erkölcsi és anyagi megbecsülését.
Az elismerés igénye találkozott a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
főigazgatójának, Dr. Ralovich Zsolt kérelmével. A Főigazgató Úr 2015. május 11-én kelt
levelében azzal a kéréssel fordult felém, hogy a legkiválóbb munkatársai Semmelweis nap
alkalmából történő egyösszegű természetbeni juttatásának fedezetéhez anyagi segítséget
nyújtsunk.
A Semmelweis nap alkalmával az egészségügyi dolgozók országos figyelmet kapnak,
ugyanakkor Önkormányzatunk – lehetőségeihez mérten – köszönetét és nagyrabecsülését kívánja
kifejezni a soroksári közösségért végzett munkájukért a támogatás biztosításával.
A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet egyes munkavállalóinak nyújtott támogatás
biztosítására támogatási szerződés megkötésével kerülhet sor. Az ESZI esetében a jutalom
biztosítása előirányzat módosítás útján történhet. A jutalom megállapítása és mértékének
meghatározása mindkét esetben –kivéve az intézményvezetőket- a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a munkáltatói jogkört gyakorló személy, azaz az
intézményvezető jogköre.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és
Rendelőintézet kiemelkő munkát végző egészségügyi dolgozóinak Semmelweis Napi
támogatásához 2 000 000 forinttal járuljon hozzá és adja felhatalmazását a támogatási szerződés
megkötésére. Továbbá kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Budapest Főváros XXIII.
kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézményében kiemelkedő
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munkát végző egészségügyi dolgozók anyagi elismeréséhez 2 000 000 forint összegű előirányzat
átcsoportosítás iránti javaslatomat támogassa.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 1. határozati javaslat II. pontjában szereplő „jelen
határozat szoros melléklete” alatt jelen előterjesztés 1. mellékletét kell érteni.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését.
Határozati javaslat:

1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2015.(VI.9.) határozata a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben
kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozók részére támogatás biztosításáról
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 az intézményben kiemelkedő munkát
végző egészségügyi dolgozók részére, 2015. évi Semmelweis nap alkalmából történő egyszeri
természetbeni juttatásának fedezetéhez az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének céltartalék
„költségvetési maradvány” sora terhére bruttó 2 000 000 Ft, azaz kettőmillió forint egyösszegű
támogatást állapít meg.
II.
felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat szoros melléklete szerinti tartalommal a
Támogatási Szerződés aláírására, valamint felkéri az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló rendeletet ez irányban módosító rendelettervezet elkészítésére és előterjesztésére.
III.
felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse Dr. Ralovich Zsolt
Főigazgató Urat.
Határidő: a támogatási szerződés megkötésére 2015. június 30.,
a költségvetési rendelet módosításának előterjesztésére: 2015. július 7.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2015.(VI.9.) határozata Budapest Főváros XXIII.
kerület Soroksár
Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézményében a kiemelkedő munkát végző
egészségügyi dolgozók elismerése jutalmazásának biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és
Szociális Intézménye (székhely: 1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 104., adószám: 15523064-243, képviseli: Bálintné Olasz-Pap Éva mb. intézményvezető) részére az intézményben kiemelkedő
munkát végző egészségügyi alap és szakellátásban dolgozók 2015. évi Semmelweis napi
jutalmazása céljából 2015. évi költségvetés céltartalék „költségvetési maradvány” sor terhére bruttó
2 000 000 Ft-ot, azaz kettőmillió forintot biztosít.
II. felkéri a Polgármestert az előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, illetve annak az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben történő átvezetése
érdekében a szükséges intézkedések megtételére.
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III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse Bálintné Olasz-Pap
Éva mb. intézményvezető Asszonyt, továbbá hogy a jutalmak kifizetése érdekében
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: az előirányzat átcsoportosítására: 2015. július 7., a jutalmak kifizetésére a 2015. évi
Semmelweis napi rendezvény napja
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 51.§ n) pontja alapján minősített többség szükséges.

Budapest, 2015. május 21.

Szegény Ákos
osztályvezető
az előterjesztés készítője

Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő

Melléklet:
1. számú: Támogatási szerződés
2. számú: Egyeztető lap
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