5/2006. (02.06) Kgy. sz. rendelet
Sporttevékenységek elismerésével kapcsolatos díjak adományozásáról
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§. (6) bekezdés a) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a város
sportéletével kapcsolatosan elért kiemelkedő eredmények elismerése érdekében az alábbi
rendeletet alkotja:
1. § (1) A Közgyűlés a város sportéletében kiemelkedő eredményt elérő, kimagasló
tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulók, kiugró teljesítményű felnőtt vagy utánpótláskorú sportolók, edzők, testnevelő tanárok, csapatok munkájának elismerése érdekében az
alábbi díjak odaítéléséről rendelkezik:
- Jó sportoló, jó tanuló
- Az év sportolója
- Kiváló edzői munkájáért
- Kiváló testnevelői munkájáért
- Az év csapata
(2) A fenti díjakon túl az Ifjúsági és Sportbizottság különdíjakat adományozhat.
(3) Az Ifjúsági és Sportbizottság választása alapján a 2006. évben 5, a továbbiakban 2 fő
sportoló életművének elismeréséül nevüknek a Hódtói Sportcsarnokban található Akikre
büszkék vagyunk táblán történő feltüntetését rendelheti el.
Jó sportoló, jó tanuló
2. § (1) A díj olyan, hódmezővásárhelyi állandó lakóhellyel rendelkező, hódmezővásárhelyi
székhelyű sportegyesületben igazolt sportolóként közreműködő,
- bármely hódmezővásárhelyi általános vagy középiskolában vagy,
- bármely felsőoktatási intézményben tanuló nappali tagozatos diáknak adható, akik a díj
odaítélését megelőző tanév végén általános iskolában legalább jeles (4,5) középiskolában
legalább jó (4,0), felsőoktatási intézményben legalább közepes (3,5) átlagú tanulmányi
eredményt értek el, és területi, országos vagy nemzetközi sportversenyen kiemelkedően
szerepeltek.
(2) A díj az alábbi 4, ezen belül fiú és lány kategóriában adományozható:
- alsó tagozatos kategória
- felső tagozatos kategória
- középiskolás kategória

- felsőoktatásban tanulók kategóriája.
(3) Az alsó tagozatos, felső tagozatos és középiskolás kategóriában 6-6, a felsőoktatásban
tanulók kategóriájában 3 helyezés adható.
(4) Mindegyik kategória I. helyezettje oklevélben és sportszerutalványban, a többi díjazott
oklevélben részesül.
Az év sportolója
3. § (1) A díj olyan személyeknek adható, akik bármely hódmezővásárhelyi székhelyű
sportegyesületben igazolt sportolóként működnek közre, és területi, országos, vagy
nemzetközi sportversenyen kiemelkedően szerepeltek.
(2) A díj az alábbi 3, ezen belül férfi/fiú és női/lány kategóriában adományozható:
- Az év sportolója
- Az év szenior sportolója
- Az év utánpótlás-korú (18 év alatti) sportolója.
(3) Mindegyik kategóriában 3-3 helyezés adható. Az I. helyezettek oklevélben és
sportszerutalványban részesülnek, a többi helyezett oklevélben részesül.
Kiváló edzői munkájáért
4. § (1) A díj azon, hódmezővásárhelyi székhelyű sportegyesületekben edzőként működő
személyeknek adható, akik tevékenységük során kiemelkedő eredményeket értek el.
(2) Ezen kategóriában legfeljebb 10 fő részesülhet elismerésben. Valamennyi díjazott
oklevélben részesül.
Kiváló testnevelői munkájáért
5. § (1) A díj bármely hódmezővásárhelyi oktatási intézményben kiemelkedő tevékenységet
végző testnevelő tanárként foglalkoztatott személynek adható.
(2) Ezen kategóriában legfeljebb 10 fő részesülhet elismerésben. Valamennyi díjazott
oklevélben részesül.
Az év csapata
6. § (1) A díj azon csapatoknak adható, amelyek hódmezővásárhelyi székhelyű sportegyesület
tagjai, és területi, országos, vagy nemzetközi sportversenyen kiemelkedően szerepeltek.
(2) Évente egy férfi és egy női csapat részesülhet elismerésben. Mindkét csapat
sportszerutalványban és oklevélben részesül.
Különdíj

7. § (1) Az Ifjúsági és Sportbizottság döntése alapján évente 5 különdíj adományozható.
Különdíjban mind egyéni sportolók, mind csapatok részesülhetnek.
(2) Valamennyi különdíjas emlékkupában részesül.
Közös szabályok
8 §. (1) A díjak odaítélésére, illetőleg az Akikre büszkék vagyunk táblán történő feltüntetésre
bármely hódmezővásárhelyi székhelyű sportegyesület, a Jó sportoló, jó tanuló díj
vonatkozásában ezen túl a tanuló oktatási intézménye is javaslatot tehet. A Kiváló testnevelői
munkájáért díj odaítélését az iskolák javasolhatják.
(2) A javaslatokat a rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő adatlapokon kell
megküldeni minden év február 15. napjáig a Polgármesteri Hivatal Sportreferense részére,
feltüntetve azon az elért tanulmányi és sporteredményeket is. Az év csapata kategóriában 1-1,
a többi kategóriában 2-2 jelölt állítására van mód egyesületenként illetve iskolánként.
(3) A díjak és az elismerés odaítéléséről az Ifjúsági és Sportbizottság rendkívüli ülésen
határoz, egyszerű szótöbbséggel. Szavazategyenlőség esetén a Bizottság elnökének szavazata
dönt.
9. §. (1) A díjak minden év február 22. napján, a Városi Sportnap alkalmával ünnepélyes
keretek között kerülnek átadásra. Az elismerés adományozása az Akikre büszkék vagyunk
tábla ünnepség keretében történő leleplezésével történik.
(2) A kitüntetettek névsorát és az odaítélés indoklását a helyben szokásos módon közhírré kell
tenni.
(3) Az adományozott díjakról és elismerésről nyilvántartást kell vezetni, mellyel kapcsolatos
ügyviteli feladatokat a Polgármesteri Hivatal Sportreferense látja el.
10. §. (1) A sportszerutalványban részesülő díjazottak között az adott évben a sportdíjak
céljára érkezett felajánlások összege kerül felosztásra, de legalább a (2) bekezdésben
meghatározott értékű utalványban részesülnek. Amennyiben a felajánlások összege nem éri el
ezt a minimális értéket, azt az Önkormányzat a minimális érték erejéig saját költségvetéséből
kiegészíti.
(2) Az év csapata díjazottjai egyenként a felajánlások 2/18 részében, de legalább 20.000.-Ft
értékű sportutalványban, valamennyi utalványban részesülő többi díjazott egyenként a
felajánlások 1/18 részében, de legalább 10.000.-Ft értékű sportutalványban részesülnek.
(3) A kitüntetésekkel kapcsolatos esetleges egyéb költséget az önkormányzat viseli.
11. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

