Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának
29/1999. (XII.15.) számú rendelete
„A helyi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról”
A 24/2000. (IX.22.) és a 16/2003. (VIII.14.) sz. rendeletekkel
módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege
1. §
A helyi önkormányzatról szóló 199. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdés a.) pontja, valamint a
Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. tv. 7. §-ában kapott felhatalmazás
alapján Gyömrő Önkormányzatának Képviselőtestülete helyi díjakat alapít az alábbiak szerint.
Díjak:
a.) Pro Urbe Gyömrő
b.) Gyömrőért
2. §
(1) A "Pro Urbe Gyömrő" díj adományozható a település érdekében végzett kiemelkedő
eredményességű, maradandó értékű, megbecsülést kiváltó tevékenységért.
(2) Az elismeréssel képzőművészeti kivitelezésű plakett, az adományozást igazoló okirat és
200.000,- Ft jutalom jár.
(3) Az okirat az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az irat számát tartalmazza, azt a
polgármester írja alá.
(4) A kitüntetésből évente legfeljebb 2 db adományozható. Átadásra augusztus 20-án kerül
sor.
3. §
(1) A "Gyömrőért" díj bármely területen végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére
szolgál.
(2) Az adományozásra egész évben, nemzeti ünnepek, jubileumok alkalmából, települési
eseményhez kapcsolódóan van lehetőség.
(3) Az elismeréssel képzőművészeti kivitelezésű plakett, ruhán viselhető díszítmény, valamint
az adományozást igazoló okirat és 50.000,- Ft jutalom jár. A postumus adott elismeréssel
pénzjutalom nem jár.1
(4) A "Gyömrőért" díjból évente legfeljebb 5 db adható ki.2
(5) Az okirat az adományozás indokát, a kiállítás keltét, az irat számát tartalmazza, azt a
polgármester írja alá.
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Módosította a 16/2003. (VIII.14.) sz. rendelet 1. §-a, hatályos 2003. augusztus 15-től
Módosította a 24/2000. (IX.22.) sz. rendelet 2. §-a, hatályos 2000. szeptember 22-től
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4. §
(1) A helyi díjak adományozására javaslatot tehetnek:
- az önkormányzat képviselőtestületének tagjai;
- az önkormányzat bizottságai;
- a Polgármesteri Hivatal jegyzője.
(2) A díjak adományozásáról a képviselőtestület dönt.
(3) A díjak adományozásával kapcsolatos előkészítő, szervező munkát a Polgármesteri
Hivatal látja el.
(4) A díjakat ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.
(5) A díjazottak névsorát a településen közzé kell tenni.
(6) A díjak külföldi állampolgárok részére adható.
5. §
A díjakkal járó jutalom forrása az önkormányzat költségvetése. A díjakkal járó jutalom
adóköteles.
6. §
E rendelet 2000. január 1-én lép hatályba.

Gyömrő, 1999. december 13.

Rádóczi Gusztáv s.k.
polgármester

Varga Ernő s.k.
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve 1999. december 15-én.

Varga Ernő s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül: 2003. június 14.
Varga Ernő
jegyző

