
ELŐTERJESZTÉS 

2019. évi Semmelweis-nap előkészítéséről 

 

 

1. előterjesztés száma: 137/2019. 

2. előterjesztést készítő személy neve: S. Janek Réka 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 

 - Humánerőforrások Bizottság 

 - Gazdálkodási Bizottság 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: - 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

 

Semmelweis Ignác, a gyermekágyi láz okának és gyógymódjának feltalálója 192 évvel 

ezelőtt, július 1-jén született, Budán. Ő volt az első, aki a gyermekágyi lázat nem önálló 

kórképként, hanem fertőzés következményének tekintette. Rájött, hogy ezt a fertőzést maguk 

az orvosok terjesztik: a boncolást is végző szülész-nőgyógyászok adják át a fertőzést vizsgált 

nőbetegeiknek. Megoldásként Semmelweis a klórmész-oldatos kézfertőtlenítés bevezetéséért 

küzdött, ám felfedezése élete során süket fülekre talált. Halála után sem figyelt fel 

találmányára az orvostudomány, csak évekkel később, amikor Joseph Lister angol sebész 

módszerét, a karbolsavas fertőtlenítést kezdték alkalmazni, derült fény Semmelweis 

korszakalkotó felfedezésére. Ma, a két módszer kombinációját alkalmazzák a műtéti 

beavatkozások előtt. Nevét orvostörténeti múzeum, emléktábla és orvosi egyetem is büszkén 

viseli.  

 

Nem csak megemlékezésekkel ünnepli Magyarország az anyák megmentőjének 192. 

születésnapját, hanem országszerte elismeréseket osztanak, ezzel köszönve meg az 

egészségügyben és a szociális területen dolgozók egész éves munkáját, méltatva kitartásukat, 

munkabírásukat, elhivatottságukat. 

 

Az elmúlt évek hagyományaihoz híven ebben az évben is megrendezésre kerül Bicske 

városában a Semmelweis-nap. 

Az ünnepség keretében kerül átadásra Bicske város 2019. évi Egészségügyi és Szociális Díja 

kitüntetés.  

 



A képviselő-testület a kitüntetést annak a személynek jogosult adományozni, aki 

• „….a város lakosai érdekében az egészségügyi és szociális ellátás területén huzamos 

ideje tartósan kiemelkedő, lelkiismeretes munkát végez, vagy 

• a lakosság egészségi állapotának javulásához kiemelkedő szakmai teljesítményével 

jelentősen hozzájárult…” 

 

A képviselő-testület évente legfeljebb két kitüntetést adományoz. 

 

A fedezet az önkormányzat 2019. évi költségvetésben az állami és önkormányzati 

rendezvények költségei soron biztosított, amely összeg keret jelleggel 700.000,- Ft. 

 

Bicske Város Önkormányzata a határozati javaslat szerinti ünnepi programmal szeretné 

kifejezni elismerését és háláját az egészségügyben és a szociális területen dolgozók 

lelkiismeretes munkája okán. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

Bicske, 2019. június 4. 

Pálffy Károly 

polgármester 

 

 

 

 

1. melléklet az 137/2019. előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: A 2019. évi Semmelweis - nap előkészítéséről 

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

a Semmelweis-nap programját az alábbiak szerint fogadja el:   

• Ünnepség időpontja: 2019. június 27. 18.00 óra 

• Ünnepség helyszíne: Báder Fogadó Bicske 

• Ünnepség programja:  

Bicske város 2019. évi Egészségügyi és Szociális Díja kitüntetések átadása 

 

2. a Semmelweis-napi program költségeire Bicske Város Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésében szereplő állami és önkormányzati rendezvények előirányzat terhére 

700.000,- Ft összeget biztosít keret jelleggel. 

Határidő:  2019. június 27. 

Felelős:  polgármester 


