
 

 

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 
42/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

a kitüntető díj, valamint dicsérő oklevél alapításáról és az adományozás rendjéről szóló, 
23/1996. (V. 24.) önkormányzati rendeletének kiegészítéséről 

 
 

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§ 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdés a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a kitüntető díj, valamint dicsérő oklevél alapításáról és adományozás rendjéről szóló 
23/1996.(V.24.) rendeletének kiegészítéséről a következőket rendeli el: 
 
1. § 
 
A kitüntető díj, valamint dicsérő oklevél alapításáról és az adományozás rendjéről szóló, 
többször módosított és kiegészített 23/1996. (V. 24.) rendelet az alábbi 6/I. §-al egészül ki: 
 

6/I. § 
(1) A képviselő-testület „Kispestiek egészségéért végzett kimagasló munkáért” 

elismerési formát alapít azon kispesti orvosok és szakdolgozók elismerésére, akiknek 
kiemelkedő munkája példamutató a szakmai közösség és Kispest polgárai számára 
egyaránt. 

(2) Az elismerés formája oklevél, melyből évente 2 db adományozható.  
(3) Az oklevél adományozásáról a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és 

Egészségügyi Bizottság dönt, javaslatot tehetnek a kerületi egészségügyi dolgozók és 
a kispesti lakosok. 

(4) A „Kispestiek egészségéért végzett kimagasló munkáért” elismerő oklevél évente egy 
alkalommal, ünnepélyes keretek között, a Semmelweis Nap (július 1.) alkalmából 
rendezett kerületi ünnepségen kerül átadásra. Az oklevelekkel pénzjutalom jár, 
melynek mértéke az éves költségvetési rendeletben kerül meghatározásra. Az oklevél 
leírását e rendelet Melléklete tartalmazza. 

 
2. § 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
 
 
 
 

 
     Gajda Péter     dr. J. Nagy Éva 

polgármester            jegyző  
 
 
 
Kihirdetési záradék: 2011. november 30.                                    
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Melléklet  

 
„Kispestiek egészségéért végzett kimagasló munkáért” elismerő oklevél leírása 
 
A 2. sz. melléklet szerinti Oklevél rajzolat alatt az alábbi felirat kerül elhelyezésre: 
 
„ Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete  
a Kispesten lakó emberek egészségét szolgáló kiemelkedő munkája alapján  
 
KISPESTIEK EGÉSZSÉGÉÉRT VÉGZETT KIMAGASLÓ MUNKÁJÁÉRT 
elismerő oklevelet adományoz.  
……………………….. ( név ) részére  
 
 
 
Adományozás időpontja 
 
 
 
 
 
 
….….......................................   ….…...................................... 
 polgármester          KOSIE Bizottság elnöke 
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Általános indokolás 

 
A Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság elnöke javasolta az 
új elismerési forma alapítását, mely lehetőséget teremt arra, hogy kifejezze a kispestiek, az egész 
társadalom megbecsülését az egészségügyi dolgozók által végzett áldozatos munkáért. Ezen 
jogosnak ítélt felvetés alapján terjesztjük elő a rendelet kiegészítésére vonatkozó javaslatunkat. 


