Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete
9/2005. (I.26.) rendelete
a „Budaörs Város Önkormányzat Testnevelési és Sport Díja” alapításáról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselo-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás az alábbi rendeletet alkotja:
A Budaörs Város Önkormányzat Testnevelési és Sport Díja
1. §
(1) Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete a sport és testnevelés
területén végzett kimagasló teljesítmény elismeréseként Budaörs Város
Önkormányzata Testnevelési és Sport Díjat (a továbbiakban: Sport Díj)
alapít.
(2) A Sport Díj adományozható
a) kiemelkedo hazai illetve nemzetközi sportteljesítményért,
b) a város testnevelési és sportmozgalmában kifejtett sportmunkáért,
sportolók felkészítéséért, az egészséges életmódra nevelés, vagy a
testnevelés terén kimagasló szakmai, hivatalbeli tevékenységük során
hosszabb ideje végzett kiemelkedo munkáért
2. §
(1) A Sport Díjjal emlékérem, díszoklevél jár, továbbá a díjazottat a mindenkori
minimálbér ötszörös összege illeti meg.
(2) Az emlékérem kör alakú és bronzból készül, átméroje 95 mm, vastagsága
10 mm. Az emlékérem egyik oldalán Budaörs Város címer, alatta a
„Budaörs Város Önkormányzata Testnevelési és Sport Díja” felirat látható.
Az emlékérem hátoldalát fáklyát tartó futó alak, körben olajfa ágakból font
koszorú díszíti. A díjazott neve és az évszám gravírozással kerül az
emlékérem alsó részére. A emlékérem díszdobozban kerül átadásra.
(3) Évente három Sport Díj adományozható: egy egyéni, egy csapat és egy
sportszervezo részére.
(4) Az egyik Sport Díjat az elért sporteredmény alapján, a másik Sport Díjat a
városi sport területén kifejtett tevékenység alapján lehet adományozni.
A Sport Díj adományozásának rendje
3. §

1

(1) A Sport Díj odaítélésére írásban, indokolással ellátva javaslatot tehetnek a
városi oktatási-nevelési, kulturális és sport intézmények vezetoi, a
társadalmi szervezetek, a Képviselo-testület tagjai. A javaslatot minden év
június 30-ig Budaörs Város polgármesteréhez lehet benyújtani.
(2) A Sport Díj odaítélését megelozo eljárás lefolytatása a Közoktatási és
Muvelodési Bizottság (a továbbiakban: KMB) hatásköre.
(3)

A KMB az (1) bekezdésben meghatározottak írásbeli javaslatait
véleményezi és alakítja ki javaslatát, amelyet a Képviselo-testület elé
terjeszt.

(4) A Képviselo-testület a Sport Díj odaítélésérol minosített szavazattöbbséggel
dönt.
(5) A Sport Díjat ünnepi Képviselo-testületi ülésen adja át a polgármester.
A Sport Díj visszavonása
4. §
(1) A Sport Díj visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra
méltatlanná válik.
(2) A visszavonás módjára az adományozásra vonatkozó szabályokat kell
megfeleloen alkalmazni.
Egyéb rendelkezések
5. §
(1) A Sport Díjjal kitüntetett személyekrol, illetve csapatokról a Polgármesteri
Hivatal nyilvántartást vezet.
(2) A Sport Díj költségei és a jutalom összegének fedezetét a Képviselo-testület
éves költségvetésében biztosítja.
Záró rendelkezések
6. §
(1) Jelen rendelet 2005. február 1-jén lép hatályba.
(2) Jelen
rendelet
hatályba
lépésével
egyidejuleg
Budaörs
Város
Önkormányzata a Budaörs Városi testnevelési és sport díj alapításáról szóló
19/2000. (VI. 09.) ÖKT. sz. rendelet és az azt módosító 14/2001. (IV. 06.)
ÖKT. sz. rendelet hatályát veszti.
Budaörs, 2005. január 21.

Wittinghoff Tamás
polgármester

Tevanné dr. Südi Annamária
jegyzo
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A 9/2005.(I.26.) ÖKT. rendelet 2005. január 26-án a Polgármesteri Hivatal
(Budaörs, Komáromi u. 16. sz.) hirdetotábláján való kifüggesztéssel
kihirdetésre került.

Erdos Károlyné
irodavezeto
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