
              
 Budapest Főváros XXIII. kerület 

    Soroksár Önkormányzatának 

     P O L G Á R M E S T E R E 

______________________________ 

1239 Budapest, Grassalkovich út 162. 
 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben kiemelkedő munkát 

végző egészségügyi dolgozók Semmelweis - napi elismerésére 

 

  

 Előterjesztő:         Bese Ferenc polgármester 

 

Az előterjesztést készítette:   Kovácsné Demény Ildikó 

                                                                       egészségügyi referens 

Polgármesteri Kabinet 

 

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: Polonkai Zoltánné osztályvezető  

Pénzügyi Osztály 

 

Az előterjesztést megtárgyalja:   Pénzügyi Bizottság 

                 Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

Testületi ülés időpontja:                          2022. június 16. 

  

  

Ellenjegyző:                              

  

  

Vittmanné Gerencsér Judit  

osztályvezető-helyettes  

Jogi és Személyügyi Osztály  

 

Jogi szempontból ellenőrizte:    dr. Kelemen Henrietta aljegyző 

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Dr. Dobosi Zsolt, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet főigazgatója 2022. május 

11. napján kelt, jelen előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt levelében megköszönte 

Önkormányzatunknak az elmúlt években a Jahn Ferenc – Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 

részére nyújtott támogatásait. Levelében kifejtette: 

 

„A Kórház vezetése a gyógyintézet területi ellátási kötelezettségéhez tartozó kerületi 

önkormányzatok támogatásával évek óta törekszik arra, hogy a hivatásukat magas szakmai 

színvonalon gyakorló egészségügyi és egészségügyben dolgozókat lelkiismeretes 

munkavégzésük, illetve megbecsülésük elismeréseként minden jeles alkalommal, 

lehetőségeikhez mérten ösztönzően jutalmazza. 

Ezek között az egészségügyi dolgozók részére kiemelt jelentőséggel bíró ünnepség a 

Semmelweis - nap, amikor ünnepélyes keretek között megköszönhetjük munkatársaink egész 

évi áldozatos munkáját.” 

 

Főigazgató Úr a Jahn – Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben kiemelkedő munkát 

végző egészségügyi dolgozók Semmelweis - napi jutalmazásához kérte Önkormányzatunk 

támogatását, 4.000.000,- Ft összegben.  

 

Önkormányzatunk már többször bizonyította, hogy elkötelezett a soroksári lakosok 

egészségügyi ellátásának az intézményekkel együtt történő fejlesztésében. Az egyes 

beruházások támogatása mellett fontosnak tartja az egészségügyi dolgozók erkölcsi és anyagi 

megbecsülését is.   

 

A Semmelweis nap alkalmával az egészségügyi dolgozók országos figyelmet kapnak, 

különösen a világjárvány elmúlt időszakában tanúsított elhivatottságukra, becsületes 

helytállásukra, munkájukra, kitartásukra.   

 

Mindezekre tekintettel javaslom, hogy az Önkormányzat járuljon hozzá a Jahn Ferenc Dél-

pesti Kórház és Rendelőintézet kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozóinak 

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.   

 

Önkormányzatunk az egészségügyi dolgozók jutalmazásának – lehetőségeihez mérten 

nyújtott - támogatásával is köszönetét és nagyrabecsülését fejezheti ki a soroksári 

közösségért végzett munkájukért.   

 

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

 

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

„jelen határozat melléklete” alatt a jelen előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt minta és 

a vonatkozó jogszabályok alapján elkészített Támogatási szerződést kell érteni.  

 



Határozati javaslat:   

  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

……./2022. (VI. 16.) határozata a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben 

kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozók Semmelweis - napi elismerésének 

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 2022. évi 

Semmelweis - nap alkalmából történő egyszeri jutalmazásának fedezetéhez az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének "Céltartalék - egyéb tartalék” sora 

terhére bruttó 4.000.000,- Ft, azaz Négymillió forint összegű, vissza nem 

térítendő pénzbeli támogatást nyújt.  

  

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a jelen határozat melléklete szerinti 

Támogatási Szerződés megkötéséről, valamint az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló rendelet I. pontban foglaltak szerinti módosításának 

előkészítéséről és előterjesztéséről.   

  

III. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és 

Rendelőintézet Főigazgatóját, Dr. Dobosi Zsoltot.   

 

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére 2022. június 20. 

                  a költségvetési rendelet módosításának előterjesztésére: az Önkormányzat  

                  2022. évi költségvetéséről szóló rendelet soron következő módosításának 

                  időpontja    

Felelős:   Bese Ferenc polgármester  

  

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. A határozati 

javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

 

 Budapest, 2022. május 13. 

 

 

Kovácsné Demény Ildikó                                                       Bese Ferenc 

az előterjesztés készítője                                               polgármester, előterjesztő 

 

     

    

    

Mellékletek:  1. Jahn Ferenc Délpesti Kórház főigazgatójának kérelme 

                        2. Támogatási szerződés minta 

                        3. Egyeztető lap 

  

 


