Gödöllő Város Önkormányzata Polgármesterének
20/2020.(VI.12.) rendelete
városi cím és díjak alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint a
polgármesteri tisztség hivatalos jelvényének viseléséről

Gödöllő Város Polgármestere az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés i.) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 42. § 3. pontjában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörben eljárva a következő rendeletet alkotja meg:
1. §
(1) Gödöllő Város Képviselő-testülete az alábbi kitüntetést alapítja:
a) GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím,
(2) Gödöllő Város Képviselő-testülete az alábbi díjakat alapítja:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT díj,
GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT díj,
GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT díj,
GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT díj,
GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA díj,
GÖDÖLLŐ TALENTUM díj.

(3) Gödöllő Város Képviselő-testülete az alábbi elismerést alapítja:
a) POLGÁRMESTERI EZÜSTÉREM GÖDÖLLŐÉRT elismerés.

I. fejezet
KITÜNTETÉS
2. §
GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím
(1) A GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím Gödöllő Város
Önkormányzatának legmagasabb szintű elismerése, mely azoknak a magyar vagy nem
magyar 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
hírnevének növeléséhez.
(2) Díszpolgári cím évente legfeljebb egy személynek adományozható.
(3) A díszpolgári címhez díszoklevél és a város címerével ékesített arany pecsétgyűrű – belső
oldalán a kitüntetett monogramja és az adományozás éve –, valamint 300 000 Ft
pénzjutalom jár.
(4) A kitüntetett külföldi személy esetében az anyanyelvi duplikációt mellékelni kell.
(5) Gödöllő város díszpolgárát a város megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben
részesíti.
(6) Gödöllő város díszpolgárát
a) megilleti a "Gödöllő Város Díszpolgára" kitüntető cím viselésének joga,
b) meg kell hívni
ba) a városi ünnepségekre, társadalmi eseményekre,
bb) a város által szervezett kulturális programokra, rendezvényekre.
c) jelölni lehet a városi önkormányzatot képviselő delegáció tagjának,
d) a város díjfizető zónáiban a felszíni parkolót térítésmentesen veheti igénybe,
e) halála esetén a város a temetési költségek vagy azok egy részének átvállalásával saját
halottjának tekinti,
f) gödöllői sírhelye védett sírok körébe tartozó síremlék.

(7) A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzat szervei, társadalmi
szervezetek, közösségek, személyek.
(8) A kitüntetésről szóló javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. Az
adományozásról a Képviselő-testület dönt.
II. fejezet
DÍJAK
3. §
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT díj
(1) GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT díj adományozható azoknak a magyar vagy nem magyar
személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) munkájukkal
közmegbecsülést érdemeltek ki, példás, magas színvonalú tevékenységükkel hozzájárultak
Gödöllő város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez.
(2) GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT díjban évente legfeljebb két személy és egy közösség
részesíthető.
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4. §
GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT díj
(1) GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT díj adományozható azoknak a
személyeknek, közösségnek, szervezetnek, akik (amelyek)
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 két személy
és egy közösség, illetve szervezet, vagy legfeljebb három személy részesíthető.
5. §
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.
(2) GÖDÖLLŐ KULTURÁJÁÉRT díjban évente legfeljebb egy személy és egy közösség,
illetve szervezet, vagy legfeljebb két személy részesíthető.

6. §
GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT díj
(1) GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT díj adományozható azoknak a személyeknek,
közösségeknek, szervezeteknek, akik (amelyek) 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 legfeljebb két személy és egy
közösség, illetve szervezet, vagy legfeljebb három személy részesíthető.
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7. §
GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA díj
(1) A 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 legfeljebb két személy részesíthető.

8. §
GÖDÖLLŐ TALENTUM díj
(1) A GÖDÖLLŐ TALENTUM díj adományozható annak a gödöllői lakóhellyel rendelkező
és Gödöllőn élő 15 és 25 év közötti személynek, aki a város kulturális, művészeti, oktatási,
sport életében, valamint tanulmányi eredményei során maradandót alkotott, kiemelkedő
eredményt ért el, példás, magas színvonalú tevékenységével hozzájárult Gödöllő város jó
hírneve növeléséhez.
(2) GÖDÖLLŐ TALENTUM díjban évente egy személy részesíthető.

9. §

(1) A díjakhoz díszoklevél jár. A díjazott külföldi személy, közösség, szervezet esetében az
anyanyelvi duplikációt mellékelni kell.
(2) A GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT díjban részesült személy 200 000 Ft pénzjutalmat, a közösség
400 000 Ft pénzjutalmat kap. A GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT, a
GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT, valamint a GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT díjban
részesülő személy 150 000 Ft pénzjutalmat, közösség, szervezet 200 000 Ft pénzjutalmat
kap. A GÖDÖLLŐ TALENTUM díjban részesülő személy 100 000 Ft pénzjutalmat kap.
(3) A GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT díjhoz a díszoklevél mellé térplasztika jár.
(4) A GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA díjhoz a díszoklevél mellé Gödöllő város zászlaja és a
pelikános kutat ábrázoló plakett jár.
(5) A GÖDÖLLŐ TALENTUM díjban részesülő személy a díszoklevél mellé Erős Apolka
Munkácsy-díjas szobrászművész által elkészített „kis Balázs” alakját megörökítő 3D
lézerhasáb üvegdíjat kapja.
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10. §

(1) A városi díjak adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzat szervei, társadalmi
szervezetek, közösségek, személyek.
(2) A díjak megosztva is adományozhatóak, közös alkotás, együttesen elért eredmény alapján.
(3) Az adományozásról a Képviselő-testület dönt, a GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT,
IFJÚSÁGÁÉRT díj és a GÖDÖLLŐ TALENTUM díj vonatkozásában a Köznevelési és
Közösségfejlesztési Bizottság, valamint a Kulturális, Ifjúsági és Nemzetközi Kapcsolatok
Bizottsága, a GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT díj tekintetében a Kulturális, Ifjúsági és
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, a GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT díj
tekintetében a Szociális és Családügyi Bizottság, valamint az Egészségügyi Bizottság, a
GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA díj tekintetében a Gazdasági és Vállalkozásfejlesztési
Bizottság javaslata alapján.
(4) A bizottsági javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

III. fejezet
ELISMERÉS

11. §
(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 díszoklevél és
emlékérem jár.
(3) Az elismerés adományozásáról a polgármester dönt.
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IV. fejezet
KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

12. §

(1) A kitüntetést, a díjakat és az elismeréseket nyilvános ünnepségen a polgármester adja át.
(2) Kitüntetés, díj és elismerés posztumusz nem adományozható.
(3) Amennyiben a kitüntetett (illetve díjazott vagy elismerésben részesített) személyéről való
döntés meghozatala és a kitüntetés átadása közötti időszakban a kitüntetett elhalálozik, a
kitüntetést az örökösöknek kell átadni a nyilvános ünnepségen.
(4) A kitüntetés, a díjak és az elismerés adományozásával kapcsolatos költségeket az
önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani.
(5) A kitüntetést, a díjat, valamint az elismerést vissza kell vonni attól, akit a bíróság szándékos
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt.

V. fejezet
POLGÁRMESTERI DÍSZLÁNC

13.§
(1) A Képviselő-testület a város mindenkori polgármestere részére POLGÁRMESTERI
DÍSZLÁNC viseletét vezeti be.
(2) A díszlánc ovális ezüst szemekből összefűzött 100 cm hosszú lánc, 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.
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14. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet 2020. július 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a városi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint
a polgármesteri tisztség hivatalos jelvényének viseléséről szóló 1996. évi 12. (VI.3.) számú
önkormányzati rendelet, valamint a városi díjak alapításáról és adományozásáról szóló
1998. évi 12. (V.28.) számú önkormányzati rendelet.
Gödöllő, 2020. június 12.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Kiss Árpád sk.
jegyző
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