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Határozat
Tárgy: Pro Urbe Szerencs kitüntetés adományozása
Szerencs Város Képviselő-testülete a határidőre beérkezett kitüntetési javaslatokat
megtárgyalta, és úgy határoz, hogy a 15/2008. (IX. 18.) számú rendeletével alapított
„Pro Urbe Szerencs” kitüntetést
2 0 1 0-ben
Dr. Budaházy Emil főigazgató főorvosnak
ítéli oda.
Indokolás:
1974-ben végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. 1982-ben került Szerencsre
körzeti orvosnak. Kiváló szervező készségét a város vezetői hamar felismerték, és 1984-ben
az akkor Nagyközségi Tanács által megálmodott intézmény felépítését, bővítését
működtetését rábízták. A feladatnak nagy lelkesedéssel és odaadással fogott neki és építette
fel a 0-ról indulva fokozatosan, az egyre szélesedő szakmai spektrumot. A rendelőintézet első
és egyben alapító igazgató főorvosa volt. Rendkívüli empátiás készségével a város lakói
szívébe lopta magát. Nemcsak orvos-beteg kapcsolatok alakultak ki, hanem nagyon sok
embert megfogott közvetlen modora, és barátokra talált a városban.
Szakmai képesítést szerzett: háziorvostanból, egészségügyi szervezéstanból, egészségügyi
szakmenedzser. Fő területe a minőségirányítás.
Kandidátusi értekezését a város lakóinak egészségmegőrzéséből írta, melyet ő maga töltött
meg mindennapos tartalommal. Kiemelkedő szakmai munkája mellett a közéletben is
szerepelt. A sok szakmai értekezleten túl, egyéb közéleti programokat – bálokat,
kirándulásokat stb. – szervezett és így igazi közösséget kovácsolt a rendelőintézet dolgozóiból
és az újdonsült egészségügyi intézményt a város lakóival gyorsan elfogadtatta. A
rendszerváltást követően 1999-ben a város első tisztifőorvosa volt az ÁNTSZ-ben. Kimagasló
szakmai tudását a megyehatárokon túl is elismerték, így hamar elkerült más fontos vezető
beosztásokba. Pl. csőd szélén álló egészségügyi intézmény gazdálkodását – miniszteri
biztosként – fordította a fejlődés útjára és jelenleg a budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház
főigazgatója. Számos kitüntetésben részesült: 1998-ban megkapta a Batthyány-Strattmann
László díjat, mely egy életműdíj azok részére, akik szakmai vagy közszolgálati munkájukkal
hozzájárultak az egészségügyi és szociális ellátás fejlesztéséhez. 2006-ban a Semmelweis
Egyetem által 1959-ben alapított, a kiváló kutatói és oktatói munka elismerését szolgáló
Semmelweis-emlékérmet kapott.
A kitüntetések átadására Szerencs Város Napján, ünnepélyes keretek között kerül sor.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kitüntetettet értesítse.
Határidő: 2010. április 20.
Felelős: polgármester
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