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PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének

16/2007. (VI.07.) sz. önkormányzati rendelete
a kiemelkedő egészségügyi és szociális munka elismeréséről1
(változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat)

Hatályba lépés napja: 2007. július 01.

Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzétéve
2007. június hó „05.” napjától 2007. június hó „07.” napjáig.

Pilis, 2007. június hó „07.”

dr. Csiki Gábor
jegyző
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Szabó Márton
polgármester

Egységes szerkezetben a 13/2012.(IV.30.) számú önkormányzati rendelettel. Hatályos: 2012. május 01.
napjától.
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PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
16/2007.(VI.07.) sz. önkormányzati rendelete
a kiemelkedő egészségügyi és szociális munka elismeréséről
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990 évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a Magyar
Köztársaság kitüntetéseiről szóló, többször módosított 1991 évi XXXI. törvény 7. § (1)
bekezdésében nyert felhatalmazás alapján, az egészségügyi és szociális munka területen
kiemelkedő munkát végző elismerésére az alábbi rendeletét (a továbbiakban: Ör.) alkotja
meg:
I. RÉSZ
Általános rendelkezések
1. §
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az egészségügyi és szociális munka
területén dolgozó és kiemelkedő munkát végző személyek részére, - két évente, legfeljebb egy
-egy - elismerő címet adományoz
a) „Pilis Város kiváló Egészségügyi Dolgozója”.
b) „Pilis Város kiváló Szociális Dolgozója”.
elnevezéssel.
II. RÉSZ
Különös rendelkezések
2. §
(1) Az elismerő cím adományozható a településen, azon egészségügyi szakterületen dolgozó
orvosoknak,
gyógyszerészeknek,
asszisztenseknek,
gyógyszerészasszisztenseknek,
védőnőknek és azon szociális ellátás területén dolgozók családsegítő, gyermekjóléti, illetve
gondozó, házi gondozó munkatársnak, aki:
a) Legalább 25 éve egészségügyi, szociális munkakörben dolgozik, és munkáját
közmegelégedésre végzi.
b) Sürgős esetben a rendelési és rendelkezésre állási időn kívül is a beteg rendelkezésére áll.
c) A lakosság részére szervezett szűrővizsgálatok szervezésében részt vállal.
d) Részt vállal a város egészségügyi, sport- és ifjúsági életében, az iskolások egészséges
életmódra való nevelésében.
e) Rendszeresen egészségügyi felvilágosító előadásokat tart.
f) Egészségügyi területen elől jár a prevenció megvalósításában.
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g) A kötelező továbbképzéseken kívül, rendszeresen részt vesz egyéb szakmai
továbbképzéseken is.
h) Munkaidején felül rendszeresen részt vesz a lakosság szociális helyzetének és igényének
felmérésében.
i) Munkaidején felül rendszeresen részt vesz a szociális jellegű prevenciós programok
bonyolításában.
j) Munkája során arra törekszik, hogy a jelzőrendszer tagjaival való közös együttműködés
során, a prevenció kerüljön előtérbe, háttérbe szorítva hatósági intézkedéseket.
k) Aki egész életével, munkásságával bizonyítja hivatását – életműdíj szerűen.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szempontok közül, a „Kiváló Egészségügyi Dolgozó”
feleljen meg az a), c), f), valamint még legalább egy, bármely más szempontnak.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szempontok közül a „Kiváló Szociális Dolgozója”
feleljen meg legalább a b), d), g), i) és j) szempontoknak.
3. §
(1) Az 1. § a/ pontjában meghatározott elismerő címre javaslatot tehet:
- a polgármester,
- az ÁNTSZ Nagykátai, Monori Kistérségi Intézete vezetője,
- kollegiális vezető orvos.
(2) 2 Az 1. § b/ pontjában meghatározott elismerő címre javaslatot tehet:
- a polgármester,
- a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott és
működtetett Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Monor vezetője,
- a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott és
működtetett Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi szakmai vezetői,
- az Idősek Nappali gondozását végző mindenkori intézmény vezetője.
(3) A javaslatot minden év április 15-ig formanyomtatványon kell a település
polgármesteréhez eljuttatni, aki a javaslatot - előzetes véleményeztetés céljából - a Képviselőtestület Szociális - és Egészségügyi Bizottsága elé, majd az elismerő cím odaítélését elbíráló
Képviselő- testület elé terjeszti.
(4) A „Pilis Város kiváló Egészségügyi Dolgozója” elismerő cím adományozására irányuló
formanyomtatvány a rendelet 1. számú mellékletét képezi.
(5) A „Pilis Város kiváló Szociális Dolgozója” elismerő cím adományozására irányuló
formanyomtatvány a rendelet 2. számú mellékletét képezi.
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Módosította a 13/2012.(IV.30.) sz. önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2012. május 01. napjától.
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Elismerő cím, emléktárgy leírása
4. §
(1) A „Pilis Város kiváló Egészségügyi Dolgozója” elismerő cím, illetve a hozzá kapcsolódó
díj leírása:
Bőrkötésű borítóban, Pilis címerével ellátott díszoklevél, valamint arany pecsétgyűrű, vésett
monogrammal, a gyűrű belsejében az adományozás évszámával.
(2) A „Pilis Város kiváló Szociális Dolgozója” elismerő cím, illetve a hozzá kapcsolódó
emléktárgy leírása:
Bőrkötésű borítóban, Pilis címerével ellátott díszoklevél, valamint Pilis címerével ellátott,
elegáns külsejű dísztárgy, talpán (felületén) az adományozás évszámával.
5. §
Az elismerő címet és az azzal járó díjat, emléktárgyat két évente, egy alkalommal
„Semmelweis” napon
Pilis Város Polgármestere, vagy az általa megbízott személy adja át ünnepélyes keretek
között, a Városháza Dísztermében.
6. §
Az elismerő címek odaítélésére, a Képviselő-testület éves költségvetésében biztosítja a
pénzügyi fedezetet.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
7. §
(1) A rendelet 2007. július 1.-én lép hatályba.
(2) A „Pilis Város kiváló Egészségügyi Dolgozója”, illetve a „Pilis Város kiváló Szociális
Dolgozója” elismerő cím kiadásának vizsgálatára első alkalommal 2008. évben kerül sor.
(3) A rendelet kihirdetéséről a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló önkormányzati rendeletben meghatározott módon, a Polgármesteri Hivatal jegyzője
gondoskodik.
Pilis, 2007. június hó „04.” napján.
dr. Csiki Gábor
jegyző

Szabó Márton
polgármester

A rendelet kihirdetésre került:
Pilis, 2007. június hó „05.” napján.
dr. Csiki Gábor
jegyző
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Pilis Város Önkormányzatának
16/2007.(VI.07.) sz. önkormányzati rendelete
a kiemelkedő egészségügyi és szociális munka elismeréséről
1. számú melléklet

JAVASLAT
a Pilis Város Önkormányzata általa alapított
„Pilis Város kiváló Egészségügyi Dolgozója”
elismerő cím illetve díj adományozására
A javaslattevő neve: ….................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
A javaslattevő címe: ….................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
Beküldendő:

A tárgyév április 15. napjáig Pilis Város polgármesteréhez.
(2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.)

Kitüntetésre javasolt neve: ….......................................................................................................
…...................................................................................................................................................
Kitüntetésre javasolt címe: ….......................................................................................................
…...................................................................................................................................................
INDOKOLÁS
A javaslat indokolása, szakmai tevékenység leírása: …...............................................................
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
Pilis, 200.............................
…....................................................
Javaslattevő aláírása
Pilis Város Önkormányzatának
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16/2007.(VI.07.) sz. önkormányzati rendelete
a kiemelkedő egészségügyi és szociális munka elismeréséről
2. számú melléklet

JAVASLAT
a Pilis Város Önkormányzata általa alapított
„Pilis Város kiváló Szociális Dolgozója”
elismerő cím illetve emléktárgy adományozására
A javaslattevő neve: ….................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
A javaslattevő címe: ….................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
Beküldendő:

A tárgyév április 15. napjáig Pilis Város polgármesteréhez.
(2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.)

Kitüntetésre javasolt neve: ….......................................................................................................
…...................................................................................................................................................
Kitüntetésre javasolt címe: ….......................................................................................................
…...................................................................................................................................................
INDOKOLÁS
A javaslat indokolása, szakmai tevékenység leírása: …...............................................................
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
Pilis, 200.............................
…....................................................
Javaslattevő aláírása

