
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

 

a 9/2005. (II.23.) önkormányzati rendelettel, a 8/2010. (IV.01.) önkormányzati 

rendelettel, a 8/2017. (V.23.) önkormányzati rendelettel, a 11/2018. (V.29.) 

önkormányzati rendelettel  módosított 38/2003. (XII.16.) önkormányzati rendelete  

 

a „Kunhegyes Város Sportjáért” kitüntető díj alapításáról és adományozásáról 

Kunhegyes Város sportéletében huzamosabb időn keresztül önzetlenül, nagy aktivitással és 

eredményesen munkálkodó testnevelők, edzők, sportvezetők és szervezők, valamint kimagasló 

sporteredményeket elérő, a város hírnevét öregbítő csapatok, illetve egyéni sportolók tevékenységét 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete megfelelő formában kívánja elismerni. 

Ezért a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontja és a törvény 

10. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről 

szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében foglaltakat, valamint a Magyar Köztársaság 

Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés f) pontját figyelembe véve a következő 

rendeletet alkotja: 

 

1.§[1] (1) Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a település sportéletében huzamosabb 

ideig kimagaslóan és eredményesen tevékenykedő sportvezetők, aktívák, edzők, testnevelők, illetve 

kiemelkedő sporteredményeket elérő csapatok, valamint egyéni sportolók részére munkájuk 

elismeréséül 

 

„KUNHEGYES VÁROS SPORTJÁÉRT” 

elnevezésű kitüntető díjat alapít. 

(2) A díj leírása: 110 milliméter átmérőjű, 5 milliméter vastagságú, kör alakú, bronzból készült plakett, 

melynek első oldalának közepén Kunhegyes város címerének méretarányosan kicsinyített rajza látható. 

A plakett szélén körkörösen KUNHEGYES VÁROS SPORTJÁÉRT felirat olvasható. 

A plakett hátsó oldalán végig futó babérág szerepel, ugyanerre az oldalra kerül a mindenkori díjazott 

neve és az adományozás éve. 

 

(3) A „KUNHEGYES VÁROS SPORTJÁÉRT” kitüntető díj adományozását oklevél tanúsítja, amely a 

Képviselőtestület adományozó határozatán alapul, és amelyet a kitűntetéssel egy időben kell átadni. 

 

(4) A „KUNHEGYES VÁROS SPORTJÁÉRT” kitüntető díj adományozható mindazon személyeknek, 

egyesületeknek, kollektíváknak, akik és amelyek az (1) bekezdésben meghatározott területek 

valamelyikén kimagasló érdemeket szereztek. 
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2.§ Az adományozásnál figyelembe veendők: 

a) a város sportrendezvényeinek szervezésében huzamosabb ideig végzett kiemelkedő szervezőmunka, 

b) a diáksportban, az utánpótlás-nevelésben, illetve a lakosság egészségmegőrzését szolgáló 

sporttevékenységen alapuló kimagasló és eredményes edzői, illetve edző munka, 

c) a település működési területén tevékenységüket gyakorló versenysport egyesületeknél, 

szakosztályoknál végzett, a város hírnevét öregbítő sportvezetői, illetve edző munka, 

d) csapat és egyéni sportágakban huzamosabb ideig tartó egyenletes jó szereplés a megyei, nemzeti és 

országos bajnokságokon, nemzetközi tornákon, kupákon, 

e) csapat, illetve egyéni sportágakban elért korosztályos, illetve felnőtt válogatottság. 

 

3.§ (1) A kitüntetés adományozását kezdeményezheti: 

a) a Képviselőtestület tagjai és Bizottságai, 

b) a jegyző, 

c) a társadalmi szervek és intézmények, 

d) [2]a javaslattevő az általa javasolt személynek hozzátartozója nem lehet. 

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell: 

a) a javasolt személy, kollektíva vagy csapat fontosabb adatait, 

b) a javaslat alapjául szolgáló tevékenység méltatását. 

 

4.§ A „KUNHEGYES VÁROS SPORTJÁÉRT” kitüntető díjat Kunhegyes Város Önkormányzati 

Képviselőtestülete adományozza. 

 

4/A. §[3] A "Kunhegyes Város Sportjáért" kitüntető díj adományozását kizárja azon személy(ek) részére, 

aki(k) a javaslattételt megelőző 10 évben bármely önkormányzati alapítású díjban vagy kitüntetésben 

részesült. 

 

5.§ Az adományozásra vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselőtestület elé. 
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6.§[4][5] (1) A kitüntető díjjal együtt pénzjutalom jár, melynek összege egyéni díjazottnál bruttó 100.000 

Ft, csapatnál csapattagonként bruttó 20.000 Ft, ahol a díjazottak létszáma az adott sportág hivatalos 

versenyjegyzőkönyvébe beírható maximális létszám lehet. 

(2) Évente legfeljebb egy kitüntető díj adományozható. 

(3) A kitüntető díj jelentős helyi esemény, évforduló alkalmával, ünnepélyes külsőségek között kerül 

átadásra, melynek időpontját a Képviselőtestület határozza meg. 

 

7.§ (1) A kitüntető díjat vissza kell vonni, ha arra az adományozott érdemtelenné válik. 

(2) Érdemtelen a kitüntető díjra az: 

a) akit a bíróság jogerősen végrehajtandó fogház-, börtön- vagy fegyházbüntetésre ítélt és a közügyek 

gyakorlásától eltiltott, 

b) akitől a kitüntetésre javasló érdemtelenséget megállapító magatartás miatt a kitűntető díj 

visszavonását javasolja. 

(3) A kitüntető díj visszavonása az adományozó hatáskörébe tartozik. 

 

8.§ (1) A Képviselőtestület által alapított kitüntető díj adományozásának technikai előkészítését és 

nyilvántartását a Polgármesteri Hivatal végzi. 

(2) A kitüntető díj adományozásával kapcsolatos költségeket az Önkormányzat költségvetéséből kell 

biztosítani. 

 

9.§[6] 

ÉRTELMEZŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

(1)  Csapat: A  versenyeken résztvevő igazolt játékosok összessége 

 

(2) A csapat díjazása esetében az alábbi sportágak hivatalos versenyjegyzőkönyve alapján legfeljebb 

a következő létszám vehető figyelembe: 

 

a) Labdarúgás     18 fő 

b) Kézilabda       14 fő 

c) Röplabda        12 fő 
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d) Sporthorgászat 8 fő” 

 

 

(3) Egyéb sportágak vonatkozásában a maximálisan figyelembe vehető, jegyzőkönyvben feltüntetett 

létszámot a sportági szakszövetségek rendelkezései alapján kell megállapítani. 

 

(4) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a „Kunhegyes Város Sportjáért” kitüntető 

díj alapításáról és adományozásáról szóló 24/2002. (X. 02.) Önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 


