Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2004. (XII.16.) számú rendelete
a „Köztisztviselői Díj” kitüntetésről

1. §
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyömrői köztisztviselők számára
„Köztisztviselői Díj” kitüntetést alapít.

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

3. §
A díj évente egy személynek adományozható.
A díj ünnepélyes átadására minden évben a Köztisztviselők Napján kerül sor. A díjjal járó
pénzjutalom a kitüntetett havi besorolási bérének 50%-a.

4. §
A díj odaítélését kezdeményezheti a polgármester, a jegyző, önkormányzati képviselő.
A díj odaítéléséről az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményezése alapján a Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
5. §
A díj odaítélésének szempontjai:
a.) Minimum 20 éve dolgozik Gyömrőn köztisztviselőként.
b.) Munkaköri feladatait nagy tudással, törvényesen, példaértékűen, szűkebb és tágabb
környezete megelégedésére végzi.
c.) Kiemelkedő szakmai tudását folyamatos ön- és továbbképzéssel biztosítja.
d.) Sem magatartása, sem munkája miatt kifogás (fegyelmi) soha nem merült fel.
Munkahelyén és munkahelyen kívül beosztásához méltó életet él.
e.) Segíti munkahelyi kollégáit az önkormányzati célkitűzések és hatósági feladatok
eredményes megvalósításában.
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f.) Szívesen vállal és végez munkakörébe közvetlen nem tartozó, a köz javát szolgáló
tevékenységet (alkalmanként és rendszeresen).
g.) Munkájával összefüggő tudományos munka, publikációk.

A díjazottnak az odaítélés – a g.) kivételével – valamennyi feltételnek meg kell felelnie. Egy
feltételben kiemelkedőnek kell lenni.

6. §
A díj csak aktív (gyakorló) köztisztviselőnek adományozható.

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

8. §
A rendelet a kihirdetéskor lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a Polgármesteri Hivatal
jegyzője gondoskodik.

Gyömrő, 2004. december 13.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2004. december 16.

Varga Ernő
jegyző

