
1996. évi 12. (VI. 3.) sz. önkormányzati rendelet  

valamint az ezt módosító 21/2003. (VI.19.) sz. , az 5/2012.(II.8.) sz. 17/2013.(V.21.,  

9/2014.(V.19., és a 5/2015. (II.5.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetbe 

foglalt szövege 

 

a városi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről, 

valamint a polgármesteri tisztség hivatalos jelvényének viseléséről 

 

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   

GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA 

kitüntető címet és GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetést valamint  

 POLGÁRMESTERI EZÜSTÉREM GÖDÖLLŐÉRT elismerést alapít. 

 

 

GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím 

 

 

2.§. 

 

 

/1/ "GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA" kitüntető cím, Gödöllő Város  

Önkormányzatának legmagasabb elismerése, azoknak a magyar vagy külföldi 

személyeknek adományozható, akik  

 

a.) a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót 

     alkottak, 

b.) egész életművükkel, kiemelkedő  munkásságukkal szolgálták az emberi civilizáció, 

     a kultúra, a művészet ügyét, hozzájárulva a város tekintélyének gyarapításához, jó 

    hirnevének növeléséhez.  

  
2
/2/  Díszpolgári cím évente legfeljebb egy személynek  adományozható. 

 

/3/ A díszpolgári címhez díszoklevél, és a város címerével ékesített  arany pecsétgyűrű 

      jár,  belső oldalán a kitüntetett monogramja és az adományozás éve.  

    

                                                 
1
 Kiegészítette:9/2014.(V.19.) önk.rendelet. Hatályos: 2014. május 20-ától. 

2
 Módosította: 5/2012.(II.8.) sz. önk.rendelet. Hatályos: 2012. február 9-étől. 



 

2 
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/4/ A díszoklevél ezüstös színű papírtekercs, kék- piros zsinóron függő városi 

pecséttel, 

     hozzátartozó tokkal. 

     Az oklevél leírása : 

 

- Fölül középen a város színes címere. 

 

- DÍSZOKLEVÉL  

  Gödöllő Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  

  Név:............................ nak(nek) .................................................................................. 

  elismerve GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA címet adományozza 

 

Gödöllő, adományozás napja 

         polgármester 

 

/5/ Az oklevél szövegében üresen hagyott helyen, a kitüntetésben részesült személy     

     érdemeit kell megfogalmazni. 

 

/6/ A kitünetetett külföldi személy esetében az anyanyelvi duplikációt mellékelni kell

       

3.§. 

 

/1/ Gödöllő város díszpolgárát a város megkülönböztetett tiszteletben és megbecsü-  

     lésben részesíti. 

 

/2/ Gödöllő város díszpolgárát: 

 

a.) megilleti a "Gödöllő Város Díszpolgára" kitüntető cím viselésének joga, 
3
b) meg kell hívni; 

 ba) a képviselő-testület üléseire, 

 bb) a városi ünnepségekre,  társadalmi eseményekre, 

bc) város által szervezett kulturális programokra, rendezvényekre. 

 

c.)  jelölni lehet a városi önkormányzatot képviselő delegáció tagjának. 
4
d) a város díjfizető zónáiban a felszíni parkolót térítésmentesen veheti igénybe. 
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GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT  kitüntetés 

 

4.§. 

 

/1/  GÖDÖLLŐ  VÁROSÉRT  kitüntetés  adományozható  azoknak  a személyeknek,   

      közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) munkájukkal közmegbecsülést 

      érdemeltek ki, példás, magas színvonalú tevékenységükkel hozzájárultak Gödöllő 

      város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez.    

 

   /2/  GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT  kitüntetésben évente legfeljebb két  személy és egy  

      közösség részesíthető. Kivételes esetekben a jelöltek számára és érdemük 

elismerésére való tekintettel – a Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok 

Bizottságának javaslata alapján a képviselő-testület határozhat úgy, hogy adott 

évben fenti szabálytól eltérően több személyt vagy szervezetet részesít a díjban.
5
  

 

/3/ A kitüntetés megosztva is adományozható, közös alkotás, együttesen elért ered- 

     mény alapján. 

 
6
/4/ 

 

5. §. 

 

 

/1/ A GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetéshez díszoklevél, térplasztika és 

pénzjutalom 

     jár. 

 

/2/ A díszoklevél leírása 

 

    - fölül középen a város színes címere 

   - DÍSZOKLEVÉL 

     Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

    Név: ......................................    nak (nek) ................................................................. 

    elismerve GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT  kitüntetést adományozza. 

 

   Gödöllő, adományozás napja 

         polgármester 

 

- alul középen a város pecsétjének lenyomata. 

 

                                                                                                                                                        
3
 Kiegészítette a 17/2013.(V.21.) önk.rendelet. Hatályos: 2013. május 22-étől. 

4
 Kiegészítette: 17/2013.(V.21.) önk.rendelet. Hatályos: 2013. május 22-étől. 

5
 Kiegészítette: 5/2015. (II.5.) önk. rendelet hatályos: 2015. február 5-től 

6
 Hatályon kívül helyezte: 17/2013.(V.21.) önk.rendelet. Hatálytalan: 2013. május 22-étől. 
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/3/ Az oklevél szövegében üresen hagyott helyen a kitüntetésben részesült személy 

vagy 

     közösség érdemeit kell megfogalmazni. 

 

/4/ A kitüntetettet megilleti  Velekei  József  szobrászművész  Életfa  című  

alkotásának, 

     bronzból készült kicsinyített térplasztikája is ( talapzattal együtt 25 cm magas), 

     melynek talapzatán a kitüntetett neve és az adományozás éve van feltüntetve. 

/5/
7
 A kitüntetésben részesült személy  200 eFt  pénzjutalmat, a közösség  400 eFt 

     pénzjutalmat  kap. 

 

/6/ A kitüntetett külföldi személy esetében az anyanyelvi duplikációt mellékelni kell. 

 

 

 

6. §. 

 

A kitüntetések adományozásának rendje 

 
8
/1/ A városi kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzat 

szervei,társadalmi szervezetek, közösségek, személyek.    Az adományozásról a 

Képviselő-testület dönt. A kitüntetés post mortem adományozható, posztumusz 

nem adományozható. 

 

 

/2/ A kitüntetésekről szóló javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. 

 

/3/ A kitüntetések átadása nyilvános ünnepségen  történik.  Ettől a Képviselő-testület  

     rendkívüli okok miatt eltérhet. 

 

/4/ A kitüntetéseket a polgármester adja át. 

 

7.§. 

 

/1/  A kitüntetettek nevét, fényképét, rövid életrajzát és az adományozó határozat 

      másolatát almanachban  kell megörökíteni. 

 

Az almanach díszes kötésű mappa behelyezhető számozott lapokkal. 

 

/2/ A kitüntetettek nevét, fényképét, rövid életrajzát és az adományozó határozat 

     másolatát meg kell küldeni a Pest Megyei Levéltárnak és a Városi Múzeumnak. 

 

                                                 
7
 Módosította: 9/2014.(V.19.) önk.rendelet. Hatályos: 2014. május 20-ától. 

8
 Módosította: 17/2013.(V.21.) önk.rendelet. Hatályos: 2013. május 22-étől. 
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8. §. 

 

A kitüntetés, valamint a kitüntető cím visszavonása 

 

/1/  A kitüntetést, valamint a kitüntető címet vissza kell vonni attól, akit a bíróság a  

      közügyek  gyakorlásától jogerősen eltiltott.   

   

/2/  A kitüntetést, valamint kitüntető címet vissza lehet vonni attól, aki érdemtelenné 

      vált azok  viselésére. 

 

/3/ A kitüntetések visszavonásáról a Képviselő-testület határoz. 
 

 

 

 

8/A.§
9
 

 

POLGÁRMESTERI EZÜSTÉREM GÖDÖLLŐÉRT” elismerés 

 

(1) A „POLGÁRMESTERI EZÜSTÉREM GÖDÖLLŐÉRT” elismerés, azoknak a 

személyeknek, közösségeknek, szervezeteknek adományozható évente több 

alkalommal  is, akik a város gazdasági, kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi, 

sport és közösségi életében maradandót alkottak, kiemelkedő eredményeket értek el, 

kiemelkedő szervező és irányító tevékenységet folytatnak, innovatív szakmai 

munkaprogramot dolgoznak ki és alkalmaznak, színvonalas és eredményes 

munkájukkal szolgálják a társadalmat és Gödöllő városát. 

(2) A POLGÁRMESTERI EZÜSTÉREM GÖDÖLLŐÉRT elismeréshez oklevél 

mappában és Polgármesteri Ezüstérem Gödöllőért díszdobozban jár.  

(3) Az oklevél leírása:  

A világos barnás hátterű papíron az alábbi szövegtartalommal: 

Középen nagy betűmérettel az elismerésben részesített személy neve, 

alatta középen kis betűmérettel elismerés indoklása, 

alatta középen nagy betűmérettel „POLGÁRMESTERI EZÜSTÉREM  

GÖDÖLLŐÉRT elismerésben  részesül” szöveggel.  

alatta bal oldalon év, hónap, nap., 

alatta jobb oldalon polgármester neve, titulusa (aláírás) pecsét. 

 

(4) Az ezüstérem 4,3 cm kör átmérőjű ezüstérem műanyag tokban és sötétkék műanyag 

díszdobozban. Egyik oldalán Velekei József szobrászművész Életfa (új Világfa) című 

alkotásának képe, alatta Gödöllőért felirat, a másik oldalon Gödöllő város címere, 

alatta Gödöllő felirat látható. 

 
8/B. §

10
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 Beiktatta: 9/2014.(V.19.) önk.rendelet. Hatályos: 2014. május 20-ától. 
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 Beiktatta: 9/2014.(V.19.) önk.rendelet. Hatályos: 2014. május 20-ától. 
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Az elismerés adományozásának rendje 

 

 

(1) Az elismerés adományozásáról Gödöllő Város Polgármestere dönt. 

(2) Az elismerés átadása nyilvános ünnepségen történik. 

(3) Az elismerést a polgármester adja át. 

 

 

POLGÁRMESTERI DÍSZLÁNC 

 

9.§. 

 

/1/ A Képviselő-testület a város mindenkori polgármestere részére  

    POLGÁRMESTERI DÍSZLÁNC  viseletét vezeti be.  

 

/2/. A díszlánc ovális ezüst szemekből összefűzött 100  cm hosszú, melyen 90 mm. 

     átmérőjű foglalatban, a város címerével díszített, cserélhető medál van. 

    A medál 70 mm átmérőjű hátoldalára felkerül a mindenkori polgármester neve 

    hivatali idejének megjelölésével. 

 

/3/ A lecserélt medált a Városi Múzeum numizmatikai gyűjteményébe  letétbe kell 

     helyezni.  

 

/4/ A díszláncon fel kell tüntetni, hogy a Millecentenárium évében készült. 

 

/5/  A díszláncot a polgármester ünnepi alkalmakkor, kiemelkedő eseményeken viseli. 

 

/6/ A díszlánc ezüstből készült kicsinyített mását ( 20 gramm ) a hivatali idejét kitöltő 

     polgármester megkapja. 

    

 

10.§ 

 

Vegyes és záró rendelkezések  

 

/1/ A díjak adományozásával kapcsolatos költségeket a Polgármesteri Hivatal    

költségvetésében kell biztosítani. 

 

/2/ A rendelet mellékletét képező  

 - Díszoklevelek 

 - Városi pecsét 

 - gyűrűnyomat 

 - Díszlánc 
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mintáját a Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága hagyja jóvá
11

. 

 

/3/ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

Gödöllő, 1996. május 16. 

 

  

 

  Dr.Gémesi György s.k.,   Dr.Nánási Éva s.k.,  

      polgármester       jegyző 
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 Módosította: 5/2015. (II. 5.) önk. rendelet hatályos: 2015. február 5-től 


