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Cegléd Város Önkormányzatának a Gubody Ferenc Díj alapításáról és adományozásának
rendjéről1 szóló 12/1998. (VII. 10.) Ök. rendelete,
a 6/2004. (III. 4.), a 3/2007. (II. 22.) Ök. rendeletek, valamint
a 2/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításaival egységes szerkezetben
Cegléd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 1. § (6) bekezdés a.) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991.
évi XXXI. törvény 7. §-ában rögzített felhatalmazás alapján a városban élő és dolgozó, kiemelkedő
munkát végző személyek munkájának elismerésére kitüntető díjat alapít. A díj megnevezése és
adományozása rendjének meghatározása céljából a következő rendeletet alkotja:2
1. §
Gubody Ferenc Díj
(1) Gubody Ferenc Díj adományozható annak (azoknak), aki(k) Cegléd város érdekében valamely
területen kimagasló teljesítményt nyújtott(ak), vagy huzamosabb időn át folytatott(ak)
kiemelkedő munkát; aki(k) a város szellemi, anyagi gyarapodásáért példaértékűen
dolgozott(ak), a közélet területén munkájával(ukkal) elősegítették a város fejlődését,
polgárainak boldogulását; aki(k) példamutató magatartást tanúsítanak a közösségi és
magánéletben egyaránt.
(2) A díj leírása:
a.) Bronzplakett: 8 cm átmérőjű, az első oldalán Gubody Ferenc, Cegléd egykori
polgármesterének művészi portréja található. Ugyanitt látható a díj nevének felírása. A plakett hátsó
oldalán Cegléd város címere, alatta mirtuszkoszorúval övezett papirusztekercs, amelyre a díjazott
nevét és az odaítélés évszámát lehet gravírozni.
b.) Oklevél: A4-es méretű, keményebb papírból készült díszes irat, melyen a bronzplakett
motívumai láthatók a következő szöveggel:
„Gubody Ferenc Díj ......................................... -nak, kimagasló munkássága elismeréseként, Cegléd
Város Önkormányzata nevében: .................................. /polgármester/
Cegléd, ...................................../p.h./”
(3)3 A díjjal járó bruttó pénzjutalom összege a garantált minimálbér4 háromszorosa, tízezer
forintra kerekítve. A díjjal járó pénzjutalom az általános szabályok szerint adóköteles.
(4)5 Évente legfeljebb egy díjat ítélhet oda a Képviselő-testület.
(5)6 A díj odaítélésére bármely ceglédi polgár, illetve közösség javaslatot tehet - egy jelöltre,
megfelelő írásbeli indoklással. A javaslatot legkésőbb a kitüntetési év január 15-éig kell a
Polgármesterhez eljuttatni. A javaslatokat valamennyi bizottság véleményezi és a Képviselőtestület elé terjeszti.
(6)7 A díj átadására a március 15-ei ünnepség alkalmából kerülhet sor. A díjat Cegléd város
Polgármestere, vagy megbízottja adja át.
1

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012. február 23. napjától hatályos szöveg.
A 6/2004. (III. 4.) Ök. rendelet 2. § (1) bek. által megállapított szöveg.
3
A 6/2004. (III. 4.) Ök. rendelet 2. § (2) bek. által kiegészített rendelkezés.
4
A (3) bekezdésben a „minimálbér” szövegrészt szövegcserével módosította a 2/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet
1. §-a. Hatályos: 2012. február 24-étől.
5
Módosította a 3/2007. (II. 22.) rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2008. január 1-jétől.
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Módosította a 3/2007. (II. 22.) rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2008. január 1-jétől.
7
Módosította a 3/2007. (II. 22.) rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2008. január 1-jétől.
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(7)8 A Gubody Ferenc díjjal kitüntetettekről - a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 38/2003. (XII. 31.) számú Ök. rendelet (a továbbiakban: KR.) 9. § (3)
bekezdése alapján - nyilvántartást kell vezetni.
(8)9 Az e rendelet alapján adományozott kitüntetést Cegléd Város Önkormányzata – a KR. 9. § (4)
bekezdése alapján - megvonhatja attól, aki arra méltatlanná vált.
2. §
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Kihirdetése a helyben szokásos módon történik.
Dr. Kovács Erzsébet sk.
jegyző

Sós János sk.
polgármester
Egységes szerkezetbe foglalás időpontja:
2012. március 8.
Dr. Diósgyőri Gitta jegyző
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A 6/2004. (III. 4.) Ök. rendelet 2. § (3) bek. által kiegészített rendelkezés.
A 6/2004. (III. 4.) Ök. rendelet 2. § (4) bek. által kiegészített rendelkezés.

