Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2013.(X.31.) önkormányzati rendelete
a Galamb József-díj alapításáról és adományozásának rendjéről1
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint
állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:
1. A díj megnevezése
1. § (1) A képviselő-testület "Galamb József-díjat" (továbbiakban: díj) alapít, mellyel méltó módon kíván tisztelegni a
kiváló mérnök előtt azzal, hogy a gépészmérnök hallgatók kiemelkedő teljesítményét elismeri, bekapcsolva a várost a
mai személygépkocsi gyártás szellemi áramkörébe.
(2) Évente egy díj adható át Galamb József születésnapján, február 3-án.
(3) A díj
a) Egy bronzból készített 1:32 arányú Ford T-model kisplasztika, márvány talapzatra helyezve, díszdobozban.
(továbbiakban: tárgyjutalom). Gravírozása: Galamb József-díj, évszám, Makó és
b) 100.000 Ft pénzjutalom.
(4) A tárgyjutalom részletes leírását a rendelet melléklete tartalmazza.
(5) Az adományozásról készült oklevelet a polgármester és a kuratórium tagjai írják alá.
2. § A díjat a kuratórium annak adományozhatja,
a) aki egyetemi-főiskolai hallgatóként az előző évben kimagasló, a gépészmérnöki szakma által elismert teljesítményt
nyújtott. A kuratórium a szakmai megítélésnél fontos szempontként veszi figyelembe a Galamb Józsefet jellemző
innovativitást, precizitást, hatékonyságot és szülőhazájához való viszonyát vagy
b) aki Galamb József munkásságát nem hivatásos kutatóként magas szinten ápoló személy, vagy szervezet.
2. A díj adományozásának rendje
3. § (1) A díj adományozásának előkészítését és a szakmai döntést a kuratórium hozza, mely 5 főből áll.
(2) A kuratórium tagjai:
a) Egy személy a család tagjai közül
b) Egy város által delegált Galamb József munkásságát ismerő mérnök
c) A Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozata Elnöke
d) A Csongrád Megyei Mérnöki Kamara Elnöke
e) A Csongrád Megyei Mérnöki Kamara Gépészeti Szakcsoport Elnöke
(3) A kuratórium a következő évi díjazottra vonatkozó szakmai döntését a képviselő-testület minden év decemberi
ülésére terjeszti elő.
(4) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell a díjazott személy nevét, a díj odaítélésének szakmai indoklását.
3. A díj átadása
4. § (1) A díjat ünnepélyes keretek között - a kuratórium szakmai javaslata és a képviselő-testület döntése alapján - a
polgármester és a kuratórium adja át.
(2) A díj adományozását követően a díjazott nevét országos, megyei és helyi médiákban nyilvánosságra hozza az
alapító, melyhez be kell szerezni a díjazott hozzájárulását.
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Hatályos: 2013. november 1. napjától.

4. Záró rendelkezés
5. § Ez a rendelet 2013. november 1. napján lép hatályba.

Dr. Buzás Péter s. k.
polgármester

Dr. Bánfi Margit s. k.
jegyző

Melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2013.(X.31.) önkormányzati rendeletéhez

GALAMB JÓZSEF DÍJ
FORD T-MODEL KISPLASZTIKA
MŰLEÍRÁSA
A kisplasztika mintája egy 1925-ös Ford T-Model Touring. A makett az eredeti hű mása 1:32 méretű (11,5 cm
hosszú).
Ez a makett formalevétel után bronzba öntve, patinázva kerül egy talapzatra. A bronz patinája sötét tónusú,
mivel az eredeti T-Model fekete színű volt.
A bronz T-Model egy zöld színű afrikai márvány (verde ragastani) talapzatra kerül rögzítésre.
A kő talapzat mérete: 14 x 9 x 3 cm. A 3 cm vastag talapzat nem szabályos téglalap, hanem oldalai enyhén
befelé dőlnek.
A talapzaton lévő bronz kisplasztika díszdobozba kerül. A papírdoboz kék színű plüss borítást kap, belül
bordó selyem béléssel.

