
Tárgy: Kiskunhalas Város Egészségügyéért díj adományozása  
 

104/2021. (V.18.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, Magyarország 
Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 
szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot 
hozom: 
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Kiskunhalas Város 
Egészségügyéért” díjat adományoz: 

 
- Dr. Ördögh Csabának Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem 

Oktató Kórháza, orvosigazgatóként végzett kiemelkedő és példamutató munkája 
elismeréséül. 

 
- Kocsis Anita Ilonának a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi 

Tudományegyetem Oktató Kórháza, Járványkórház/Kardiológia területén végzett 
kiemelkedő és példamutató munkája elismeréséül. 
 

- Dr. Illés Ágnesnek a kiskunhalasi házi gyermekorvosként végzett kiemelkedő és 
példamutató munkája elismeréséül. 

 
 

2. Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-
testületnek. 

 

INDOKOLÁS 
 
A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 22/2014. (XII.19.) rendelet (továbbiakban: 
R.) 11.§ (1) bekezdése értelmében a kitüntetések adományozására „Kiskunhalas Város 
Polgármesterének Kitüntető Díja” kitüntetés kivételével a Képviselő-testület jogosult. A 
Polgármester a „Kiskunhalas Város Polgármesterének Kitüntető Díja” kitüntetés kivételével 
valamennyi kitüntetésre beérkezett javaslatot a Képviselő-testület elé terjeszt be döntés végett. 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az alábbi szakmai kitüntető díjat alapította a R. 6. §-a 
alapján „Kiskunhalas Város Egészségügyéért Díj”. 
 
2021-ben is lehetőség volt javaslatot tenni Kiskunhalas Város Egészségügyéért szakmai díjra.  
A javaslattételre a jogosultak felkérése 2021. március 02. napján megtörtént.  
A kitüntetési javaslatok beérkezési határideje 2021. április 1. volt, mely határidőt a javaslattevők 
betartottak.  
A R. 6. § (3) bekezdése értelmében Díjat évente legfeljebb 3 személy kaphat. A díj átadásának 
időpontja minden évben Semmelweis Ignác születésnapja alkalmából rendezett ünnepség. 

A R. 6. § (5) bekezdése szerint: A javaslatokat az Ügyrendi és Szociális Bizottság véleményezi. 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a 



polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem 
foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, továbbá nem 
belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 
 
Kiskunhalas, 2021. május 18. 
 
 
 

Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 

 
 
 


