Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2019.(IV.29.) önkormányzati rendelete a
„Diósdi Sport Díj” alapításáról és adományozásáról
Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint
állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1) Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sport területén végzett kimagasló teljesítmény
elismeréseként „Diósdi Sport Díjat” (továbbiakban: „Sport Díj”) alapít.
(2) A „Sport Díj” adományozható kiemelkedő hazai illetve nemzetközi sportteljesítményért, felnőtt
illetve utánpótlás korcsoportban, diósdi illetékességű személynek.
2.§
(1) A Sport Díjjal díszoklevél és emlékplakett jár.
(2) A díszoklevél tartalma: A település címere, díjazott neve a sportág megjelölése, az adományozás
éve, a mindenkori polgármester aláírása, bélyegzőlenyomata.
(3) Az emlékplakett bronzból készül, a tartalma: olimpiai játékok piktogramjainak montázsa, a
díjazott neve, az adományozás éve.
(4) Évente három „Sport díj” adományozható az alábbiak szerint:
a) egy felnőtt korú sportoló részére,
b) egy utánpótlás korú sportoló részére,
c) egy csapat részére.
(5) Amennyiben a „Sport Díjban” csapat, vagy közösség részesül, úgy egy emlék plakett, és annyi
oklevél jár, ahány tagja van a közösségnek.
3.§
(1) A „Sport Díj” odaítélésére írásban, indokolással ellátva javaslatot tehetnek:
a) Diósdi székhelyű oktatási-nevelési, kulturális intézmények vezetői,
b) sportszervezetek,
c) Diósdi székhelyű, vagy Diósdon tevékenységet folytató civil szervezetek,
d) a képviselő-testület tagjai,
e) a képviselő-testület állandó bizottságai,
f) valamint írásban benyújthatják javaslatukat az érintett sportolók is.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott javaslatot minden év augusztus hó 20. napjáig Diósd Város
Képviselő-testületének címezve, Diósd Város Polgármestere részére kell benyújtani.

(3) A „Sport Díj” odaítélésénél a megelőző naptári év eredményei vehetők figyelembe.
(4) A „Sport Díj” odaítélésére a bíráló bizottság tesz javaslatot.
(5) A bíráló bizottság a képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok nem képviselő
tagjaiból áll.
(6) A „Sport Díj” odaítéléséről a Képviselő-testület dönt.
(7) A „Sport Díjat” a Polgármester adja át a Szent Gellért hét keretén belül.
(8) A „Sport Díjjal” kitüntetett személyekről, illetve csapatokról a Polgármesteri Hivatal
nyilvántartást vezet.
(9) A „Sport Díj” adományozásával járó költség fedezetét a Képviselő-testület az éves
költségvetésében biztosítja.
4. §
(1) A „Sport Díj” visszavonható, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik.
(2) Akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott, attól az elismerést vissza kell
vonni.
(3) A „Sport Díj” visszavonásáról a Képviselő-testület dönt.
(4) A visszavonás módjára a jelen rendelet 3. §-ában foglalt szabályokat kell megfelelően
alkalmazni.

5.§
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a „Diósdi Sport
Díj” alapításáról szóló 22/2007. (VIII.18.) önkormányzati rendelet alapján adományozott díjakra
is alkalmazni kell.
(2) Hatályát veszti a Diósdi Sport Díj alapításáról szóló 22/2007. (VIII.18.) önkormányzati rendelet.
Diósd, 2019. április 25.
Bogó László
polgármester

Dr. Balogh Pál
jegyző

A rendeletet 2019. április 29. napján kihirdettem.
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