PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
a kiemelkedő egészségügyi munka elismeréséről

Hatályba lépés napja: 2018. július 01.

Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzé téve
2018. június hó 29. napjától 2018. július hó 03. napjáig.

Pilis, 2018. június hó 29. napja

Hajnal Csilla
polgármester

Dr. Szabó György
jegyző

Pilis Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
13/2018. (VI. 29.) rendelete
a kiemelkedő egészségügyi munka elismeréséről
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) i) pontja és (2)
bekezdése, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.
törvény 42.§ (1) és (3) bekezdése alapján biztosított jogkörben eljárva, valamint Magyarország
címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.évi CCII.
törvény 22.§ (1) bekezdés d) pontjában nyert felhatalmazás alapján, az egészségügyi területen
kiemelkedő munkát végző elismerésre az alábbi rendeletét alkotja meg:
I.RÉSZ
Általános rendelkezések
1.§
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az egészségügy területén dolgozó és
kiemelkedő munkát végző személyek részére elismerő címet adományoz „Pilis Város kiváló
Egészségügyi Dolgozója” elnevezéssel.
II.RÉSZ
Különös rendelkezések
2.§
(1) Az elismerő cím adományozható a településen, azon egészségügyi szakterületen dolgozó
munkatársnak, aki:
a) Legalább 10 éves egészségügyi szakterületen szerzett munkaviszonnyal rendelkezik és
legalább 5 éve kiemelkedő szakmai munkát végez.
b) Sürgős esetben a rendelési időn kívül is a betegek rendelkezésére áll.
c) A lakosság részére a szűrővizsgálatok szervezésében részt vállal.
d) Részt vállal a város egészségügyi életében, az iskolások egészséges életmódra való
nevelésében.
d) Rendszeresen egészségügyi felvilágosító előadásokat tart.
e) Egészségügyi területen elől jár a prevenció megvalósításában.
f)A kötelező továbbképzéseken
továbbképzéseken is.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szempontok közül a „Kiváló Egészségügyi Dolgozó”
legalább feleljen meg az a), b) c), e) pontokban meghatározott szempontoknak.

3.§
(1) Az 1.§-ban meghatározott elismerő címre javaslatot tehet:
- polgármester
- a településen praktizáló orvosok, szakdolgozók,
- a Monori Járási Hivatal Népegészségügyi Intézetének vezetője,
- a Szociális - és Egészségügyi bizottság tagja.

(2) A javaslatot minden tárgyév május 15-ig formanyomtatványon kell a település
polgármesteréhez eljuttatni, aki a javaslatot- előzetes véleményezés céljából- a Képviselő testület Szociális-és Egészségügyi Bizottsága elé, majd az elismerő cím odaítélését elbíráló
Képviselő-testület elé terjeszti.
(3) A „Pilis Város kiváló Egészségügyi Dolgozója” elismerő cím adományozására irányuló
formanyomtatvány a rendelet 1. számú mellékletét képezi.

Elismerő cím, emléktárgy leírása
4.§
A „Pilis Város kiváló Egészségügyi Dolgozója” elismerő cím, illetve a hozzá kapcsolódó
emléktárgy leírása:
Bőrkötésű borítóban, Pilis címerével ellátott díszoklevél, valamint arany pecsétgyűrű, vésett
monogrammal, a gyűrű belsejében az adományozás évszámával.
5.§
(1)Az elismerő címet és az azzal járó díjat, emléktárgyat kétévente, egy alkalommal
„Semmelweis napon” Pilis Város Polgármestere vagy az általa megbízott személy adja át
ünnepélyes keretek között, a Városháza Dísztermében.
(2)A”Pilis Város Kiváló Egészségügyi Dolgozója” elismerő címet egy személy csak egyszer
kaphatja meg.
6.§
Az elismerő címek odaítélésére a Képviselő-testület éves költségvetésében biztosítja a
pénzügyi fedezetet.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
7.§
A kitüntetett személyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

8. §
(1) A rendelet 2018. július 01-jén lép hatályba, egyidejűleg a 16/2007.(VI.07.) sz.
önkormányzati rendelethatályukat veszíti.
(2) E rendelet szerinti elismerő cím vizsgálatára első alkalommal 2020.évben kerül sor.

Pilis, 2018. június hó 29. napján.

Hajnal Csilla
polgármester

Dr. Szabó György
jegyző

Az önkormányzati rendelet kihirdetésre került:
Pilis, 2018. június hó 29. napján.

Dr. Szabó György
jegyző

Pilis Város Önkormányzatának
…../2018.(VI…….) sz. önkormányzati rendelete
a kiemelkedő egészségügyi munka elismeréséről
1. számú melléklet

JAVASLAT
a Pilis Város Önkormányzata általa alapított
„Pilis Város Kiváló Egészségügyi Dolgozója”
elismerő cím 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, 20.............................

…....................................................
Javaslattevő aláírása

