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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

 

 

Dr. Dobosi Zsolt, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet főigazgatója személyes 

megbeszélés során azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy - a korábbi években kialakult 

gyakorlathoz hasonlóan – terjesszem a Tisztelt Képviselő-testület elé kérelmét. 

 

Főigazgató Úr a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézetben hivatásukat magas 

szakmai színvonalon gyakorló egészségügyi dolgozók karácsonyi jutalmazásához kéri 

Önkormányzatunk 3.000.000 Ft összegű támogatását. 

 

Mindenki által ismert tény, hogy az immár két éve fennálló pandémiás helyzetben való 

helytállás mekkora erőfeszítést és mennyi áldozatot követel az egészségügyi dolgozók 

részéről. 

 

Önkormányzatunk már többször bizonyította, hogy elkötelezett a soroksári lakosok 

egészségügyi ellátásának – az intézményekkel együtt történő – magas színvonalon történő 

biztosításában és lehetőség szerinti fejlesztésében.  

Az egyes beruházások támogatása mellett felismeri és fontosnak tartja az egészségügyi 

dolgozók erkölcsi és anyagi megbecsülését is, melyre – véleményem szerint - a jelen 

járványügyi helyzetben még nagyobb hangsúlyt kell fektetni.  

 

A karácsonyi ünnepek alkalmával az egészségügyi dolgozók országos figyelmet kapnak, 

különösen a világjárvány elmúlt időszakában, és a jelenleg – az ünnepre készülődés 

időszakban is – fennálló járványügyi helyzetben. 

 

Elhivatottságuk, becsületes helytállásuk, munkájuk, kitartásuk jutalmazása a karácsonyi 

időszakban kiemelkedő jelentőséggel bír.   

 

Az előterjesztés készítőjeként javaslom, hogy az Önkormányzat járuljon hozzá a Jahn Ferenc 

Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozóinak 

karácsonyi jutalmazásához.   

 

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet munkavállalóinak nyújtott támogatás 

biztosítására támogatási szerződés megkötésével kerülhet sor.   

 

A jutalom megállapítása és mértékének meghatározása az egészségügyi szolgálati 

jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény értelmében a munkáltatói jogkört gyakorló személy, 

azaz az intézmény főigazgatójának jogköre.   

  

Tájékoztatom Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozati javaslat II. pontjában szereplő 

"jelen határozat melléklete" alatt a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletében foglalt minta és a 

vonatkozó jogszabályok alapján elkészített Támogatási szerződést kell érteni.  

 

Önkormányzatunk – lehetőségeihez mérten – jutalmazásuk támogatásával is 

köszönetét és nagyrabecsülését kívánja kifejezni az egészségügyi dolgozók felé a 

soroksári közösségért végzett munkájukért.   



 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. 

 

Határozati javaslat:   

  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

……./2021.(XII. 07.) határozata a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben 

kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozók karácsonyi jutalmazásának 

támogatásáról  

  

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-

00317210-00000000, képviseli: Dr. Dobosi Zsolt főigazgató) részére az 

intézményben kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozók részére, 2021. 

évi karácsonyi juttatásának fedezetéhez az Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének céltartalék „egyéb tartalék” sora terhére bruttó 3.000.000,- 

Ft, azaz Hárommillió forint egyösszegű, vissza nem térítendő, pénzbeli 

támogatást nyújt.  

  

II. gondoskodik a jelen határozat melléklete szerinti Támogatási Szerződés megkötéséről, 

valamint gondoskodik az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet 

I. pontban foglaltak szerinti módosításának előkészítéséről és előterjesztéséről.   

  

III. a döntésről értesíti a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Főigazgatóját, 

Dr. Dobosi Zsoltot.   

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére 2021. december 12. 

                  a költségvetési rendelet módosításának előterjesztésére: az Önkormányzat  

                 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet soron következő módosításának 

                 időpontja    

Felelős:   Bese Ferenc polgármester  

  

Budapest, 2021. november 22. 

   

  

 

     Kovácsné Demény Ildikó                                                       Bese Ferenc 

       előterjesztés készítője                                                 polgármester, előterjesztő 

 

 

 

Mellékletek:  1. melléklet: Támogatási szerződés minta 

                        2. melléklet: Egyeztető lap 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


