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Jutalom adása koronavírus járvány „első” időszakában való kiemelkedő  

helytállásért 

 

Tisztelt képviselő-testület! 

 

 

A korona-vírus járvány első szakasza lassan elmúlik. A kormány az állami szférához 

tartozó egészségügyi és szociális dolgozóknak biztosította az 500 ezer forintos jutalmat, 

mely döntést igazságtalannak érzünk. Sajnos, a rendelkezés nem érintette a más fenntartású 

intézmények foglalkoztatottjait, holott a vírus rájuk épp úgy veszélyt jelentett, ők is naponta 

teljesítettek erőn felül. A Természetesen Dombóvár képviselő-csoport tagjainak javaslata, 

hogy a társulási formában működő dombóvári Támasz Otthon – ahol időseket gondoznak 

- dolgozóit, valamint a házi segítségnyújtókat - őket az Őszikék otthonnál foglalkoztatják -

, a Társulási Tanács jutalmazza meg a dombóváron szolgálatot adó dolgozóit. Ezzel nem 

szeretnénk különbséget tenni az elvégzett veszélyes ellátások között, ezért Szakcs 

önkormányzatának szintén figyelmébe ajánlunk egy hasonló döntés meghozatalát.  

 

 

 

A fenti táblázatból látható, hogy Dombóvár esetében 22 főt érint az intézkedés. A jutalom 

nagysága: bruttó 500 ezer Forint/fő, melynek kifizetéséhez egyéb járulékok is társulnak. 

Számításunk szerint kb. 14,5 millió forint fedezetet kell biztosítani a jutalom kifizetéséhez.  

 

 



Határozati javaslat 

Dombóvár város képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a koronavírus járvány első 

szakaszában kiemelkedő munkavégzés miatt 14 fő a Támasz Otthon, és 8 fő az Őszikék 

intézmény foglalkoztatottja közül bruttó 500 ezer forint jutalmat kapjon. A képviselő-

testület felkéri a pénzügyi iroda vezetőjét, hogy a szükséges fedezetet utalja át a társulás 

számára, dr. Németh Tímea elnököt pedig a döntés képviseletére.  

 

Határidő: 2020. július 15. 

Felelős: pénzügyi iroda, dr. Németh Tímea – társulási elnök 
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