Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének
3/2004. (I. 28.) számú rendelete
a Pro Urbe Gárdony jubileumi kitüntetés alapításáról1
(az idıközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)
2

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a város érdekében végzett kiemelkedı
színvonalú tevékenység elismerésére Pro Urbe Gárdony jubileumi kitüntetést alapít.
(2) E kitüntetéssel ismeri el azok érdemeit, akik munkájukkal jelentıs mértékben
hozzájárultak a település gazdasági-társadalmi fejlıdéséhez, idegenforgalmi vonzóerejének
növeléséhez, és ezzel kivívták a város lakosságának elismerését.
2. §
(1) A kitüntetésben 5 évente (a várossá válás 15., 20., 25. stb. évfordulóján) maximum 2
személy vagy közösség részesülhet.
(2) A kitüntetés posztumusz is adományozható.
(3) Nem adományozható a kitüntetés az adott ciklusban megválasztott polgármesternek,
önkormányzati képviselınek, hivatalban lévı köztisztviselınek és az önkormányzat
alkalmazásában lévı személynek.
3. §
(1) A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
• a polgármester,
• a képviselık,
• az önkormányzat bizottságai,
• a civilszervezetek, alapítványok, egyéb társadalmi szervezetek.
(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy nevét és azon tevékenységének
részletes ismertetését, amelynek alapján a kitüntetésre felterjesztették.
(3) A javaslatot a polgármesternek kell benyújtani az adományozás évének február 1-jéig,
2004-ben február 15-ig.
(4) A javaslatokról a polgármester elıterjesztése alapján a Képviselı-testület minısített
többséggel dönt.
4. §
(1) A kitüntetés a várossá válás évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen kerül átadásra.
(2) A kitüntetést a polgármester adja át.
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(3) A kitüntetett oklevelet és egy 40 mm mérető, aranyból készült plakettet kap, amelynek
elején a város címere és a Pro Urbe Gárdony felirat, hátulján a kitüntetett neve és az
adományozás éve szerepel. Az oklevél tartalmazza az adományozó és a kitüntetett nevét, a
kitüntetés elnevezését, a Képviselı-testület határozatának számát, a dátumot és az
adományozó pecsétjét. Az oklevelet a polgármester és a jegyzı írja alá.
(4) A kitüntetéshez bruttó 250 ezer forint pénzjutalom jár.
(5) A kitüntetés pénzügyi feltételeit az éves költségvetésben kell biztosítani.
5. §
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Gárdony, 2004. január 27.
Szabó István
polgármester

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya
jegyzı

Záradék:
Jelen önkormányzati rendelet 2004. január 28-án kihirdetésre került.
Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya
jegyzı

