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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS
Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben kiemelkedő munkát
végző egészségügyi dolgozók elismerésére

Előterjesztő:

Bese Ferenc polgármester

Az előterjesztést készítette:

Babócsi Beáta osztályvezető
Szociális és Köznevelési Osztály

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:

Polonkai Zoltánné osztályvezető
Pénzügyi Osztály

Az előterjesztést megtárgyalására
jogosult bizottságok*:
Testületi ülés időpontja, amely ülésen
az előterjesztést tárgyalta volna*:

Pénzügyi Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
2020. június 16.

Ellenjegyző:

Vittmanné Gerencsér Judit
osztályvezető-helyettes
Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály

Jogi szempontból ellenőrizte:

dr. Szabó Tibor jegyző

*A Képviselő-testület valamint annak bizottságai helyett a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a Polgármester hoz döntést.

Tisztelt Képviselő-testület!
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdés
értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a
fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a
főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Fentiek alapján az előterjesztés készítője azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy a
Katasztrófavédelmi törvényben biztosított jogkörömben eljárva - az alábbi
előterjesztésben foglaltak alapján – hozzam meg a szükséges döntéseket.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Dr. Ralovich Zsolt, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet főigazgatója 2020.
június 9-én kelt levelében az alábbi kéréssel fordult az Önkormányzat és Polgármester Úr
felé:
„A Kórház vezetése a gyógyintézet területi ellátási kötelezettségéhez tartozó kerületi
önkormányzatok támogatásával törekszik arra, hogy a hivatásukat magas szakmai színvonalon
gyakorló egészségügyi dolgozókat lelkiismeretes munkavégzésük, illetve megbecsülésük
elismeréseként minden jeles alkalommal, lehetőségeikhez mérten ösztönzőleg jutalmazza.
Ezek közül az egészségügyi dolgozók részére kiemelt jelentőséggel bíró ünnepség a Semmelweis
nap, amikor megköszönhetjük munkatársaink egész évi áldozatos munkáját.
Ehhez kérem ezúton s Tisztelt Polgármester Úr és Soroksár Önkormányzatának szíves
támogatását összeg Ft összegben.”
Önkormányzatunk már többször bizonyította, hogy elkötelezett a soroksári lakosok
egészségügyi ellátásának az intézményekkel együtt történő fejlesztésében. Az egyes
beruházások támogatása mellett felismeri és fontosnak tartja az egészségügyi dolgozók
erkölcsi és anyagi megbecsülését is.
A Semmelweis nap alkalmával az egészségügyi dolgozók országos figyelmet kapnak,
ugyanakkor Önkormányzatunk – lehetőségeihez mérten – köszönetét és nagyrabecsülését
kívánja kifejezni a soroksári közösségért végzett munkájukért jutalmazásuk támogatásával.

A Frakcióvezetők a Főigazgató Úr kérésének megfelelően összeg- Ft azaz összeg forint összegű
önkormányzati támogatás kórház részére történő biztosítását támogatták.

Javaslom, hogy a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet kiemelkedő munkát végző
egészségügyi dolgozóinak jutalmazásához az Önkormányzat összeg forinttal járuljon hozzá.
A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet egyes munkavállalóinak nyújtott
támogatás biztosítására támogatási szerződés megkötésével kerülhet sor.

A jutalom megállapítása és mértékének meghatározása a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény értelmében a munkáltatói jogkört gyakorló személy, azaz az
intézményvezető jogköre.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdés
értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a
fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a
főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel - a
Katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezésének megfelelően készültek.
Tájékoztatom Tisztelt Polgármester Urat, hogy a határozati javaslatban szereplő „jelen
határozat melléklete” alatt jelen előterjesztés mellékletét kell érteni.
Fentiek alapján kérem Tisztelt Polgármester Úrtól, hogy a Katasztrófavédelmi törvényben
biztosított jogkörében eljárva - az előterjesztésben foglaltak alapján – szíveskedjék döntéseit
meghozni.
A KATASZTRÓFAVÉDELEMRŐL ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ EGYES
TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXXVIII. TÖRVÉNY 46. § (4)
BEKEZDÉSE ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT HATÁROZATI JAVASLATOK:
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének
……./2020.(VI.16.) határozata a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben
kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozók részére támogatás biztosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere, a Képviselő-testület frakcióinak
egyetértésével 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
10023002-00317210-00000000, képviseli: Dr. Ralovich Zsolt főigazgató) részére
az intézményben kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozók részére, 2020.
évi Semmelweis nap alkalmából történő egyszeri juttatásának fedezetéhez az
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének céltartalék „egyéb tartalék” sora terhére
bruttó összeg Ft, azaz összeg forint egyösszegű támogatást állapít meg.

II.

gondoskodik a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a Támogatási
Szerződés aláírásáról azzal, hogy annak tartalmától – a támogatási cél és a
támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon

eltérhet, valamint gondoskodik az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
rendelet ez irányban módosító rendelettervezet elkészítéséről és előterjesztéséről.
III.

a döntésről értesíti a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Főigazgatóját,
Dr. Ralovich Zsoltot.
Határidő: a támogatási szerződés megkötésére 2020. június 30.,
a költségvetési rendelet módosításának előterjesztésére: 2020. július 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest, 2020. június 15.

Babócsi Beáta
osztályvezető
az előterjesztés készítője
Melléklet: Támogatási szerződés
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fenti előterjesztés alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a szükséges
döntéseket 2020. június 16. napján meghozom.

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő

