
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2020. (VII. 24.) önkormányzati rendelete

Dr. Réthy Zoltán-díj alapításáról,
az egészségügy területén végzett munka elismerésére

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A rendelet személyi hatálya
1. § (1) Pilisvörösvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Dr. Réthy Zoltán-díjat (a továbbiakban: díj) alapít, Dr. Réthy Zoltán orvos tiszteletére, aki öt évtizeden át szolgálta
orvosként Pilisvörösvárt. A díj az egészségügyben tartósan kiemelkedő eredményességgel Pilisvörösváron dolgozó személynek adható.
(2) A rendelet hatálya a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézetében foglalkoztatott orvosokra és egészségügyi dolgozókra, valamint Pilisvörösvár közigazgatási területén a
város egészségügyi alapellátását biztosító háziorvosokra, házi gyermekorvosokra, fogorvosokra, asszisztensekre, a védőnői szolgálat munkatársaira és az iskolaorvosokra terjed ki.
(3) Az Önkormányzat évente 2 díjat adományozhat, amelyből az egyik díjat orvos, a másik díjat pedig a (2) bekezdésben meghatározott egyéb egészségügyi dolgozó kaphatja meg.

A díj odaítélésnek szabályai
2. § (1) A díj azon személyek részére adható, akik Pilisvörösvár egészségügyében legalább 5 évet szolgáltak, akik erkölcsi tisztességgel, emberi megbecsüléssel rendelkeznek és a szakmájukban
kimagasló teljesítményt értek el.
(2) Nyugdíjba vonulás, szakmai, családi okokból való eltávozás alkalmából, egész életmű elismeréseként is adható.
(3) Kimagasló teljesítménynek számít különösen:
a) az egyszeri jelentős eredmény (pl.: tudományos felfedezés, vizsgálati módszer kidolgozása, önfeláldozó tevékenység)
b) a pilisvörösvári egészségügyért elért kimagasló fejlesztés, vezetés, vagy országos elismerés.
3. § (1) A díjhoz az Önkormányzat díszoklevelet adományoz, amelyben szerepel a Dr. Réthy Zoltán-díj felirat, az Önkormányzat címere, a kitüntetett neve, beosztása, a kitüntetés rövid indoklása és a
polgármester és a jegyző aláírása.
(2) A kitüntetett megkapja azt az üveg ajándéktárgyat is, amelyen a Dr. Réthy Zoltán-díj felirat szerepel, és tartalmazza a kitüntetett nevét, beosztását és a kitüntetés dátumát.
(3) Az ajándéktárgyat díszdobozban kell elhelyezni.
4. § (1) A díj adományozására és odaítélésére javaslatot tehet:

a)     bármely önkormányzati képviselő,
b)    az Önkormányzat bizottsága,
c)     bármely helyi egyesület és társadalmi szervezet,
d)    bármely magánszemély

(2) A javaslatot a polgármesterhez kell eljuttatni. A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy nevét, címét, valamint az elismerni kívánt tevékenység ismertetését.
(3) A javaslatot minden évben egy alkalommal írásban kell eljuttatni a polgármesterhez, úgy hogy az 2020-ban augusztus 30. napjáig, 2021-től pedig április 30-ig megérkezzen.
(4) A javaslatokat a polgármester összegyűjti és a határidő lejártakor azonnal az illetékes előkészítő bizottság elé terjeszti. Az előkészítő bizottság a Szociális- és Egészségügyi Bizottság tagjaiból és a
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete intézményvezetőjéből tevődik össze.  
(5) Az előkészítő bizottság a javaslatokat – véleményezve – haladéktalanul a Képviselő- testület elé terjeszti. A díj odaítéléséről az Önkormányzat minősített szavazattöbbséggel dönt.

A díj átadásának szabályai
5. § (1) A díj átadására 2020-ban az október 23-i városi ünnepségen kerül sor, 2021-től a díj átadása a város egészségügyében jelentős rendezvényen, Semmelweis-napon ünnepélyes keretek között
történik.
(2) A díjat a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester adja át.
(3) A díjazott nevét és az odaítélés indoklását a helyileg szokásos módon közhírré kell tenni.
(4) Az adományozott kitüntetésről nyilvántartást kell vezetni, mellyel kapcsolatos ügyviteli feladatokat a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal látja el.
(5) A kitüntetéssel járó díszoklevél és ajándéktárgy elkészítésének költségeit az Önkormányzat viseli.

Vegyes és záró rendelkezések
6. § Méltatlanná válik a kitüntetésre az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltott, vagy akit fegyelmi büntetésként a munkahelyéről elbocsátottak. A kitüntetésre méltatlanná vált személytől a
kitüntetést az Önkormányzat visszavonhatja.
7. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Pilisvörösvár, 2020. július 23.

 

                         Dr. Fetter Ádám                                         Dr. Udvarhelyi István Gergely
                      polgármester                                                                        jegyző
 
Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján
kihirdetésre került: Pilisvörösváron, 2020. július 24. napján.
 
Pilisvörösvár, 2020. július 24.

                                                                         Dr. Udvarhelyi István Gergely
                                                                                              jegyző

 


