Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2006. (VI.29.) számú rendelete
a „Családért és Gyermekekért Díj” kitüntetésről

1. §
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyömrőn élő lakosok (polgárok) számára
a „Családért és Gyermekekért Díj” kitüntetést alapít.

2. §
A díj 5 cm átmérőjű emlékéremből (ezüst színhatású, dísztartóban, egyik oldalán
dombornyomással vagy véséssel Gyömrő címere, másik oldalán véséssel a díj elnevezése),
oklevélből (melyet a mindenkori polgármester és jegyző ír alá) és pénzjutalomból áll.

3. §
A díj évente 2 személynek adományozható.
A díj ünnepélyes átadására minden évben egy alkalommal, állami ünnepnapon kerül sor. A
díjjal járó pénzjutalom összege a mindenkori minimálbér összegével egyező.

4. §
A díj odaítélését kezdeményezheti önkormányzati képviselő, a Polgármesteri Hivatal szociális
ügyintézője, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, a nevelésioktatási intézmények vezetői.
A díj odaítéléséről az Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményezése alapján a Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

5. §
A díj odaítélésekor ajánlott szempontok:
a.) A családban több gyermeket nevelnek vagy neveltek példamutatóan, egy szülő
egyedül neveli több gyermekét.
b.) A gyermekek magatartása, életvitele példaértékű. A felnőtt korú gyermekek legalább
egy szakma megszerzéséig eljutottak.
c.) A felnevelt, nagykorúvá vált gyermek tovább ápolja a családi köteléket.
d.) A család a gyermekek iskoláztatásáról, a felnőtt életre való felkészítéséről
példamutatóan gondoskodik.
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6. §
Ez a díj adományozható nevelőszülőknek is, ha a neveltek esetében az 5. § feltételei
teljesülnek.

7. §
A javaslatokat részletes indoklással, minden év március 20-ig kell a Polgármesteri Hivatalba
eljuttatni, aki minden előterjesztést köteles az Egészségügyi és Szociális Bizottságon keresztül
a képviselő-testülethez továbbítani.

8. §
A rendelet a kihirdetéskor lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a Polgármesteri Hivatal
jegyzője gondoskodik, első alkalommal a rendeletet megküldi a javaslattételre jogosultaknak.
Hatálybalépésével egyidejűleg a 25/2004. (XII.16.), a 8/2005. (II.24.) és a 10/2005. (III.24.)
sz. önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.

Gyömrő, 2006. június 26.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2006. június 29.

Varga Ernő
jegyző

