
 

    
 

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ 
AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: A Boldog Gizella Alapítvány beszámolója a 2020. évi 
támogatás felhasználásáról  

 MELLÉKLETEI:  

- 2020 évi beszámoló      

 

 

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes, Szervezési Osztály, 
Pénzügyi Osztály 

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester  

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Lengyel Anita egészségügyi referens 

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Hajdu Boglárka jegyző 

 

dátum: 2021. március 2. 

 

 

 

 

 



 Város Polgármestere 
 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/142, 144  
 Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 
  

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Boldog Gizella Alapítvány beszámolója a 2020. évi támogatás felhasználásáról  
  

 
A Boldog Gizella Alapítvány vezetője Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes azzal a kéréssel 
kereste meg 2020. július 2. napján az Önkormányzatot, hogy segítse az Alapítványt abban, 
hogy az ott dolgozó ápolók munkáját egyszeri jutalom kiosztásához hozzásegítse.  
 
2020. mindenki számára próbatétel éve volt a kialakult COVID-járvány miatt és az Alapítvány 
szerette volna megköszönni dolgozóinak odaadó munkáját. Az Önkormányzat a kérelemben 
kért 2.000.000.- forint támogatást nyújtott az Alapítvány számára.  
 
Az Alapítvány elnökének beszámolója az előterjesztés mellékleteként olvasható.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő- testület tagjait álláspontjuk kialakítására. 
 
Biatorbágy, 2021. március 2. 

 
 

           
                                Tarjáni István sk. 
                                  polgármester  
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Határozati javaslat 

 
 

Biatorbágy Város Polgármesterének 
……/2021.(III..) határozata 

 

Boldog Gizella Alapítvány beszámolója a 2020. évi támogatás felhasználásáról  
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre való hivatkozással a képviselő- 
testület feladat- és hatáskörében eljárva, úgy határoztam, hogy: 
 
elfogadom a  Boldog Gizella Alapítvány a 2020. évi támogatás felhasználásáról szóló 
beszámolóját.  
 

A beszámoló a határozat melléklete. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály  
 
 
 
 
     Tarjáni István 
     polgármester 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 











Biatorbágy Város Önkormányzata                                                              

Tarjáni István  polgármester  

2051 Biatorbágy 

Baross Gábor u.2/a. 

Tárgy: Támogatási kérelem 

 

Tisztelt Polgármester Úr!  

Tisztelt Bizottság!  

Tisztelt Képviselőtestület!  

 

A Boldog Gizella Alapítvány megalapítása, 2001 óta van jelen Biatorbágy mindennapi 

életében. Közhasznú szervezetként, integrált formában a szociális ellátások széles spektrumát 

nyújtjuk a rászorulóknak: az  idősotthon mellett, alapellátás keretében fogyatékos embereknek 

segítünk, idősek nappali ellátását, demens nappali ellátást, szociális étkeztetést, támogató 

szolgáltatást működtetünk.  

A COVID-19  járvány matti veszélyhelyzet mindenki számára nehéz heteket hozott idén 

tavasszal. Február közepétől látogatási tilalom, majd kijárási tilalom lépett életbe az Otthonban. A 

fertőzés megelőzése érdekében több szolgáltatás napi munkáját teljesen át kellett alakítani. 

Munkatársaink erejükön felül mindent megtettek, hogy a vírus ne juthasson  be az Otthon falai 

közé,  ellátottaink se érezzék magukat elhagyatva, skype és egyéb kapcsolattartási lehetőségeket 

alakítottunk ki. A karantén szigorú szabályai miatt létszámhiánnyal küzdve kellett a kórházból 

érkezők elkülönítését, a dolgozók munkavégzésének gyakran változó szigorú eljárásrendjét 

betartanunk. Ebben az időszakban számos jelentési kötelezettségnek tettünk eleget, több 

ellenőrzés zajlott. Míg az egészségügyi ellátás sokáig a sürgősségre és a telefonos kapcsolattartásra 

korlátozódott, az ápolás-gondozás csak fizikai kontaktussal végezhető, mi nem maradhattunk 

otthon. 



A rendkívüli helyzetben helytálló egészségügyi dolgozók kormányzati köszönetet és 

egyszeri juttatást kapnak – sajnos, az idősgondozás ugyancsak frontvonalban dolgozó 

munkatársait ez nem illeti meg.   

Büszkék vagyunk arra, hogy a mai napig nincs fertőzöttünk – miközben az idősotthonok 

másutt a fertőzés gócpontjaivá váltak. Hiszem, hogy ebben munkatársaink fegyelmezett, precíz 

munkavégzésének, önfeláldozó helytállásának döntő szerepe van.  

Büszkék vagyunk munkatársainkra, a váratlan és nehéz helyzetben nyújtott 

erőfeszítéseikre.  

 Az Alapítvány  szeretné a kollégák munkájának  megbecsülését  pénzbeli jutalommal is 

elismerni. Saját lehetőségeink azonban igen korlátozottak, hiszen a járványügyi védekezés miatt a 

költségeink megnövekedtek, a felvételi zárlat pedig bevételeink csökkenésével járt. Az érintett 

kollégák egyszeri, bruttó 100 000 Ft javadalmazásának költsége a közterhekkel közel 4,o M Ft.  

Munkatársaink közel fele, 30 fő biatorbágyi lakos, ellátottaink  jelenleg 40 %-a kötődik 

Biatorbágyhoz,48 fő. Támogató szolgálatunk 6-8 fő biatorbágyi speciális nevelési igényű gyermek 

napi szállításában segít, míg szociális étkezés keretében naponta 35 fő helyi lakos számára 

biztosítunk étkezést.    

Tisztelettel kérem Önöket, amennyiben módjukban áll,  támogassák Alapítványunkat abban  

a törekvésünkben, hogy biatorbágyi szervezetként kifejezhessük a közösség, az egész társadalom 

háláját , méltó köszönetet mondhassunk azoknak a  munkatársainknak,  akik a veszélyhelyzet 

idején a frontvonalban helytálltak.           

Biatorbágy, 2020. július 2. 

 

Köszönettel : 
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