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14/2013. (VI.3.)önkormányzati rendelete  

 
„Mátészalka Város Egészségügyéért” kitüntető cím adományozásáról 

 
Mátészalka Város Önkormányzat  Képviselő- testülete Magyarország címerének és 
zászlajánakhasználatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ 
(9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(1) bekezdés  i) pontjában meghatározott feladatkörében  eljárva a következőket rendeli el:  
 

1.§ 
 

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város egészségügyi ellátása és 
fejlesztés érdekében végzett kiemelkedő munka elismeréseként „Mátészalka Város 
Egészségügyéért” kitüntető címet alapít. 
 

2.§ 
 

(1) A kitüntető cím adományozható: 
 

a.) az egészségügyi intézményekben közalkalmazottként és vállalkozóként 
foglalkoztatottaknak, valamint a város egészségügyi vállalkozóinak, 

b.) Mátészalkán a mentésben, betegszállításban, ápolásban, gyógyszerellátásban, hospice 
ellátásban és rehabilitációban, valamint orvostechnikai eszközellátásban részt vevő 
szakdolgozóknak és vállalkozóknak, 

c.) Mátészalka és térsége egészségügyi hatósági munkájában részt vevő 
köztisztviselőnknek, 

d.) Mátészalka és térsége egészségügyi intézményhálózatának fejlesztésében részt 
vevőknek. 

 
(2) Évente két kitüntető cím adományozható. A kitüntető cím egyazon személynek vagy 
vállalkozásnak csak egyszer adományozható. 
 

3.§ 
 

(1) A kitüntető címre minden év május 15. napjáig javaslatot tehet: 
 

a.) vezető beosztással megbízott közalkalmazott és köztisztviselő esetében a 
polgármester, alpolgármester, 

b.) az egészségügyi intézményekben foglalkoztatottak és vállalkozók esetében az 
intézményvezetők, reprezentatív érdekképviseleti szervek és szakmai kamarák, 

c.) egészségügyi vállalkozásban dolgozók esetében a szakmai kamarák, 
d.) valamennyi egészségügyben tevékenykedő vonatkozásában az Egészségügyi, 

Szociális és Sport Bizottság. 
(2) A javaslatokat az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság véleményezi és javaslatát a 
Bizottság Elnöke a Képviselő-testületi ülésen ismerteti.  
 
(3) A Képviselő-testület tárgyév június 15. napjáig dönt a kitüntető cím odaítéléséről. 
 



(4) A kitüntető címről szóló Képviselő-testületi határozat az évente megrendezésre kerülő 
Semmelweis- napon kihirdetésre kerül.  
 
(5) A kitüntető címről szóló Képviselő-testületi határozatot – díszoklevél formájában - az 
augusztus 20-án megrendezésre kerülő Városi Ünnepségen ünnepélyes keretek között a 
polgármester adja át a kitüntetettnek.  
 
(6) A kitüntető címmel a mindenkori nettó minimálbér másfélszeresének megfelelő díjazás 
jár. 

4.§ 
 

(1) A kitüntető cím adományozásával járó ügyviteli, szervezési teendőket az önkormányzat 
polgármesteri hivatala látja el. 
 
(2) A kitüntető díj adományozásával felmerülő költségek a polgármesteri hivatal 
költségvetését terhelik. 

 
 

5.§ 
 

A kitüntetett, ha a kitüntető címre érdemtelenné válik, a Képviselő-testület azt visszavonja. 
 

6.§ 
 

Záró rendelkezések 

A rendelet 2013. június 3. napján 10.00 órakor  lép hatályba  
 
Hatályát veszti:  
(1) „Mátészalka Város Egészségügyéért „kitüntető cím adományozásáról szóló 9/2007.(V.2.) 
önkormányzati rendelet, 
 (2) „Mátészalka Város Egészségügyéért „kitüntető cím adományozásáról szóló 9/2007.(V.2.)    
      rendelet módosításáról szóló: 
     24/2010.(XI.22.) önkormányzati rendelet 7.§-a. 
 
 
 
 

Szabó István sk.    Takács Csaba sk. 
   polgármester           jegyző 

  



 

Általános indokolás 
 
 Mátészalka városban az egészségügyi ellátásban, igazgatásban dolgozók kimagasló 
munkáját ismeri el a 2007-ben alapított önkormányzati rendelet. A díj átadásával 
kapcsolatos gyakorlat elméletbe ültetése, valamint a jogszabályi változások indokolják 
az új rendelet megalkotását.  
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
 

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 
szóló 2011. évi CCII. Törvény 23.§. (1) bekezdése feltételként írja elő az elismerés 
elnevezését.    

2. §.-hoz  
 

A rendelet- tervezet meghatározza azok körét, akik részesülhetnek a kitüntető címben. 
Évente két kitüntető cím adományozható, egy – egy dolgozó többszöri elismerésére 
nincs lehetőség.  

3.§.-hoz  
 

A szakasz az adományozás rendjét, illetve az elismerés leírását tartalmazza.  
 

4.§.-hoz  
 

Az adományozással kapcsolatos nyilvántartási szervezési feladatokat határozza meg.  
 

5.§.-hoz 
 

A cím viselésére érdemtelenné vált kitüntetettől a képviselő-testületi a díjat 
visszavonja. A szakasz az erre vonatkozó szabályokat tartalmazza.  

 
6.§.-hoz  

 
Hatálybalépéssel összefüggő rendelkezés. 
 

  
Előzetes Hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Tv. 17.§.-a alapján 
 

I. Az önkormányzati rendelet hatásai:  
a.) társadalmi hatás:  
 

A tervezet az egészségügy különböző szakterületein – a feltételeknek megfelelő – 
kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozónak biztosít elismerést.  



 
b.) gazdasági hatásai, költségvetési hatásai:  
 

Az éves költségvetésben biztosított az elismeréssel járó kiadások fedezete.  
c.) környezeti következményei:  
 

nincsenek kimutatható környezeti hatások 
 

d.) egészségi következményei:  
nincsenek 
 

e.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:  
Az adminisztratív terhekben enyhe növekedés várható.  
 
II. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége,elmaradásának 
várható következményei:  
Szükséges, hogy a kiemelkedően magas színvonalú munkát végző dolgozók 
elismerésben részesüljenek.   
 
III. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:  
a.) személyi feltételek: a már meglévő ügyintézői háttér ( Intézményi,- közművelődési 
és Sport Iroda munkatársa ) 
b.) szervezeti feltételek: a már meglévő Intézményi, - közművelődési és Sport Iroda:  
c.) tárgyi feltételek: a meglévő feltételeken kívül többlet nem szükséges, 
d.) pénzügyi feltételek: a meglévő feltételeken kívül többlet nem szükséges 
 
 


