
 
 
 
 
 
 

 

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

23/2018. (XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a helyi kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről 
szóló 21/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 



 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és 
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § 
(9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

 

1.§ A helyi kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről szóló 21/2017 (VI.28.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § e) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:  

(Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szigetszentmiklós városért 
kiemelkedő tevékenységet folytató, vagy maradandót alkotó személyek és közösségek munkáját 
nagyra becsüli és méltó elismerésükre, tevékenységüket a jelen- és utókor elé példaként állítva, 
az alábbi díjakat alapítja:…) 

„e) Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Testnevelési- és Sport Díja (továbbiakban: 
Testnevelési- és Sport Díj) és Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Ifjúsági 
Testnevelési- és Sport Díja (továbbiakban: Ifjúsági Testnevelési-és Sport Díj)” 

2. § A Rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A kitüntető díjak adományozásának feltételei:…) 

„e) Testnevelési- és Sport Díj adományozható azoknak, akik kiemelkedő sporteredményükkel 
a város jó hírnevét öregbítették, a város sportéletének fejlesztése, az ifjúsági sportközösség 
építés, a tehetséggondozás, -fejlesztés, vagy más hasonló területen hosszabb időn át kiemelkedő 
tevékenységet folytattak és tevékenységükkel, eredményeikkel méltóvá váltak az elismerésre, 
továbbá az Ifjúsági Testnevelési- és Sport Díj adományozható annak, aki kiemelkedő 
sporttevékenységével, közösségekben betöltött szerepével, sport- valamint iskolai tanulmányi 
eredményeivel példát mutat korosztálya számára, és még nem töltötte be 18. életévét,”  

3. § (1) A Rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A díjakkal az alábbi emléktárgyak kerülnek átadásra:…) 

„e) a Testnevelési- és Sport Díjjal és az Ifjúsági Testnevelési- és Sport Díjjal együtt jár a város 
címerével ellátott díszoklevél és emlékplakett,”    

(2) A Rendelet 3. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A díjakkal az alábbi jutalmak kerülnek átadásra:…) 

 „e) Testnevelési- és Sport Díjjal együtt személy részére nettó 150e Ft, közösség esetén 
közösségépítő és fejlesztő célra fordítható 200e Ft összeg, Ifjúsági Testnevelési- és Sport Díjjal 
személy részére 50e Ft értékben sportszervásárlási utalvány, megosztott díj esetén 
személyenként, csapat részére 100e Ft értékben sportszervásárlási utalvány,” 

4. § (1) A Rendelet 4.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A javaslatokat az 5.§ (1) bekezdésében megállapított időpont előtt legalább 60 nappal kell 
a polgármesternek írásban megküldeni, kivéve a Szigetszentmiklós Város Díszpolgára Címre, 
a Testnevelési- és Sport Díjra, valamint az Ifjúsági Testnevelési- és Sport Díjra tett 
javaslatokat.” 

(2) A Rendelet 4.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„(6) Testnevelési- és Sport Díj és az Ifjúsági Testnevelési- és Sport Díj adományozására a 
javaslatokat legkésőbb minden év szeptember 1. napjáig kell a polgármesternek írásban 
megküldeni.” 

(3) A Rendelet 4. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki: 

„(6a) Az Ifjúsági Testnevelési- és Sport Díj a képviselő-testület egyedi döntése szerint 
megosztva is adományozható.” 

5.§ A Rendelet 5. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Ha a Képviselő-testület az adományozó határozatában másképp nem rendelkezik,…) 

„e) Testnevelési- és Sport Díj és az Ifjúsági Testnevelési- és Sport Díj minden év novemberében 
a díjátadásra megrendezett Sport Gálán,” 

(…ünnepélyes keretek között kerül átadásra.)  

 

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

dr. Matus-Borók Dóra 
jegyző 

Szabó József 
polgármester 

 

ZÁRADÉK 

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2018. november 14. napján 
megtartott ülésén alkotta, 2018. november 15. napján kihirdetésre került. 

dr. Matus-Borók Dóra 
jegyző 


