Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a Budaörs Egészségügyéért Díj alapításáról szóló
a 17/2015. (V.26.) önkormányzati rendelet
által módosított

26/2005. (IV.20.) rendelete
egységes szerkezetbe foglalt szövege

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. Törvény 44/A. § (2) bekezdésében, az 1990. évi
LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja.
Budaörs Egészségügyéért Díj
1. §

(1) A Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi ellátás
érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai és közszolgálati tevékenység
elismerésére Budaörs Egészségügyéért Díjat ( a továbbiakban: Díj) alapít.
(2) A Díj olyan természetes személynek adományozható, aki hosszú időn keresztül
magas szakmai színvonalon fejtette ki tevékenységét a lakosság
egészségmegőrzése, a betegségek megelőzése, a betegek gyógyítása
érdekében.
2. §
(1) A Díjjal emlékérem és díszoklevél jár, illetve a díjazottat az évente megállapított
minimálbér ötszörös összege illeti meg.
(2) Az érem kör alakú, és bronzból készül. Egyik oldalán „Budaörs Egészségügyéért
Díj” felirat, az érem hátlapját Budaörs Város címere díszíti „Alapította Budaörs
Város Önkormányzata 2005” szövegű felirattal.
(3) A Díj évente legfeljebb két fő részére adományozható.
A Díj adományozásának rendje
3.§

1

(1) 1 A Díj odaítélésére írásban, indoklással ellátva javaslatot tehetnek az
intézmények vezetői, a szakmai szervezetek, a civil szervezetek, a társadalmi
szervezetek, a Képviselő-testület tagjai, alpogármester, a Szociális és Egészségügyi
Bizottság külsős tagjai. A javaslatot minden év május 31-éig kell Budaörs Város
Önkormányzat Polgármesteréhez benyújtani. A Polgármesteri Hivatal Szakirodája a
javaslat benyújtási határideje előtt legalább 10 nappal a Képviselő-testület és a
Szociális és Egészségügyi Bizottság (továbbiakban: SzEB) külsős tagjainak felkérő
levelet küld javaslattételre.
(2) 2 A Díj odaítélését megelőző eljárás lefolytatása a SzEB hatásköre.
(3)

A SzEB az (1) bekezdésben meghatározottak írásbeli javaslatait véleményezi
és alakítja ki javaslatát, amelyet a Képviselő-testület elé terjeszt.

(4) A SzEB tagjainak egyetértése hiányában a SzEB az egyes jelöltekre leadott
támogató szavazatok által kialakult sorrendet terjeszti a terjeszti a Képviselőtestület elé.
(5) A Díj odaítéléséről a Képviselő-testület dönt.
(6) A Díjat ünnepi Képviselő-testületi ülésen adja át a polgármester.
A Díj visszavonása
4. §
(1) A Díj visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné
válik.
(2) A visszavonás módjára
megfelelően alkalmazni.
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Egyéb rendelkezések
5. §
(1) Az elismerésben részesített személyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást
vezet.
(2) A Díj költségeit és a jutalom összegének fedezetét a Képviselő-testület éves
költségvetésében biztosítja.
Záró rendelkezések
6. §

1

A 17/2015. (V.26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése által módosítva. Hatályos 2015. május 27.
napjától.
2
A 17/2015. (V.26.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése által módosítva. Hatályos 2015. május 27.
napjától.
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(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Budaörs, 2005. április 15.

Wittinghoff Tamás
polgármester

Tevanné dr. Südi Annamária
jegyző

3

A 26/2005.(IV.20.) ÖKT. rendelet 2005. április 20-án a Polgármesteri Hivatal
(Budaörs, Komáromi u. 16. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre
került.

Erdős Károlyné
irodavezető
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