
1998. évi 12. (V. 28.) sz. önkormányzati rendelet 

 

és az ezt módosító 16/2002.(VII.22.) sz., 36/2003. (XII.11.) sz., valamint a  

19/2006.(IX. 14.) sz. önkormányzati rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege  

a városi díjak alapításáról és adományozásáról  
 
 
Gödöllő Város Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV.  tv. 16. §(1) bekezdésében 
biztosított jogkörében a következő rendeletet alkotja: 
 

1.§1 
 
Gödöllő Város Képviselő-testülete az oktatás, a kultúra és az egészségügy területén és a 
gazdasági élet vállalkozói körében elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn át 
folytatott kiemelkedő munkavégzés elismerésére 
 
  GÖDÖLLŐ  GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT díjat, 
  GÖDÖLLŐ  KULTÚRÁJÁÉRT díjat, 
  GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT díjat,  
  GÖDÖLLŐ  VÁLLALKOZÓJA díjat alapít. 
 

2.§ 
 
(1) GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT díj adományozható azoknak a 

személyeknek, akik 
a.) kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató munkában, illetve annak szervezésében, 

irányításában, 
b.)  magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és 

hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, 
c.)  színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a gödöllői gyermekek, a gödöllői 

ifjúság gondozását, nevelését. 
 
(2) GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT díjban évente legfeljebb 3 személy 

részesíthető. 
3.§ 

 
GÖDÖLLŐ KULTURÁJÁÉRT díj 

 
(1) GÖDÖLLŐ KULTURÁJÁÉRT díj adományozható azoknak a személyeknek, 

közösségeknek, szervezeteknek, akik (amelyek) kiemelkedő eredményeket értek el  
a.) a kulturális, művészeti tevékenységükkel és közművelődési munkájukkal, 
b.)  a város különböző társadalmi rétegei, csoportjai művelődéséért végzett munkában, 
c.)  a közművelődés irányításában, társadalmi megújításában, korszerű formáinak és 

módszereinek kidolgozásában és meghonosításában. 
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(2) 2GÖDÖLLŐ KULTURÁJÁÉRT díjban évente legfeljebb egy személy és egy közösség 
illetve szervezet, vagy legfeljebb két személy részesíthető. 

4.§ 
 

GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT díj 
 
(1) GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT díj adományozható azoknak a személyeknek, 

közösségeknek, akik a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő 
tevékenységet folytattak a gyógyító - megelőző munkában, illetve a szociális gondoskodás 
területén jelentős eredményeket értek el. 

(2)  GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT díjban évente 2 személy és egy közösség 
részesíthető, amennyiben közösségre nincs javaslat 3 személy részesíthető a díjban. 

 
4/A.§ 

 
GÖDÖLLŐ  VÁLLALKOZÓJA díj 
 

(1) 3A GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA díj adományozható azoknak a köztartozással nem 
rendelkező egyéni vállalkozóknak, társas vállalkozások személyesen közreműködő 
tulajdonosainak, illetve vezető tisztségviselőinek, akik olyan tradicionális, illetve  
modern ipari, szolgáltatási tevékenységet folytatnak, amely a város gazdasági életében, 
a lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül, illetve 
jelentős eredményeket értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak bővítését célzó 
vállalkozási tevékenységeikkel. 

(2) A GÖDÖLLŐ  VÁLLALKOZÓJA díjban évente 2 személy részesíthető. 
 

5.§ 
 
(1) 4A díjakhoz díszoklevél jár. 
(2)  A díszoklevél leírása 
  fölül középen a város színes címere 
 DÍSZOKLEVÉL 
 Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 Név:...................................................... nak(nek) ............................................................. 
 elismerve .................................................................................. díjat adományozza. 
 
Gödöllő, adományozás napja 
 
 
          polgármester 
 
- alul középen a város pecsétjének lenyomata. 
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(3) Az oklevél szövegében üresen hagyott helyen a díjban részesült személy vagy közösség, 

szervezett érdemeit kell megfogalmazni. 
(4) 5 A GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT, a GÖDÖLLŐ KULTURÁJÁÉRT 

valamint a GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT díjban részesült személy 50 eFt 
pénzjutalmat, a közösség, szervezet 150 eFt pénzjutalmat kap. 

(5) 6A GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA díjhoz a díszoklevél mellé Gödöllő város zászlaja és a 
pelikános kutat ábrázoló plakett jár. 

 
 

6.§ 
 

(1) 7Városi díjak adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzat szervei, társadalmi 
szervezetek, közösségek, személyek. 
Az adományozásról a Képviselő-testület dönt, a Kulturális, Oktatási és Ifjúsági-, az 
Egészségügyi, a Népjóléti és a Gazdasági Bizottság javaslata alapján. 

(2) A díjazottakról szóló javaslatokat a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. 
(3) 8A díjak átadása minden évben nyilvános ünnepségen történik. 

GÖDÖLLŐ  GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT díj a Pedagógus Napon, (június első 
vasárnapja) 
GÖDÖLLŐ KULTURÁJÁÉRT díj a Magyar Kultúra Napján (január 22.) 
GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT díj a Semmelweis Napon (július 1.) 

     GÖDÖLLŐ  VÁLLALKOZÓJA díj a Vállalkozók Napján (szeptember utolsó hétvégéje). 
(4) A díjat a polgármester adja át. 
 
 

7.§ 
 

(1) A díjazottak nevét, rövid életrajzát és az adományozó határozat másolatát igényes 
kivitelezésű almanachban kell megörökíteni. 

(2) A díjazottak nevét, rövid életrajzát és az adományozó határozat másolatát meg kell 
küldeni a Gödöllő Városi Múzeumnak. 

 
 

8.§ 
A díj visszavonása 

 
(1) A díjat vissza kell vonni attól, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. 
(2) A díj visszavonásáról a képviselő-testület dönt. 
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9.§ 
Vegyes és záró rendelkezések 

 
(1) A díj adományozásával kapcsolatos költségeket a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 

kell biztosítani. 
(2) 9A rendelet mellékletét képező Díszoklevél mintáját a Kulturális, Oktatási és Ifjúsági 

Bizottság, az Egészségügyi valamint a Gazdasági Bizottság hagyja jóvá. 
(3) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
Gödöllő, 1998. április 23. 
 
 
 Dr. Gémesi György sk.     Dr. Nánási Éva sk. 
       polgármester               jegyző  

 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2006. szeptember 25. 
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