
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete 

a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 22/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés i) pontjában 

meghatározott feladatkörében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 

kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a 

Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága, valamint a Köznevelési, Kulturális, Sport és 

Humánpolitikai Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról 

szóló 22/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§-a a következő (5) bekezdéssel 

egészül ki: 

„(5) Kiskunhalas Város sport díjai: 

a) Az év sportolója (férfi-női) 

b) Az év csapata 

c) Az év utánpótlás sportolója (férfi-női) 

d) Az év utánpótlás csapata 

e) Az év „Esélyes” sportolója 

f) Az év edzője 

g) Az év sporttámogatója 

h) Kiskunhalas Város Polgármesterének Sport Különdíja” 

2.§. 

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

„(4) A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap ötszörösének 

megfelelő összegű jutalmat kap.” 

3.§. 

(1) A Rendelet 6.§-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az elismerés odaítélésére javaslatot tehet a szakterületen működő intézmény, Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete, a szakterületen működő 

gazdasági szervezet, intézmény fenntartó, alapítvány, egyesület, érdekképviseleti szervek helyi szervei, 

kamarák helyi szervezetei olyan módon, hogy annak hivatalos képviselője nyújthat be felterjesztést. 

Javaslatot nyújthat be valamennyi háziorvos, beleértve a házi gyermekorvosokat is. 

A javaslatot minden év április 1-jéig lehet benyújtani Kiskunhalas Város polgármesterének. 

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

(4) A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 

ötszörösének megfelelő összegű jutalmat kap.” 

 

4.§. 

A Rendelet 7.§-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap ötszörösének 

megfelelő összegű jutalmat kap.” 

5.§. 

A Rendelet 8.§-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap ötszörösének 

megfelelő összegű jutalmat kap.” 

6.§. 

A Rendelet 9.§-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és a mindenkori köztisztviselői illetményalap 

háromszorosának megfelelő összegű jutalmat kap.” 



7.§. 

A Rendelet a következő 10/A §-sal egészül ki: 

„10/A.§. 

„KISKUNHALAS VÁROS SPORT” díjai 

(1) A Rendelet 1.§. (5) bekezdés a)-h) pontjai szerinti elismerésben részesülhetnek azok a kiskunhalasi 

személyek, sportolók és csapatok, akik a sport és a sporttal kapcsolatos tevékenységüket kiemelkedő 

színvonalon végzik, eredményeikkel, életvitelükkel, munkásságukkal példát mutatnak a társadalom 

számára, emberi magatartásukkal kivívták környezetük megbecsülését. 

(2) Az elismerés odaítélésére javaslatot tehetnek sportegyesületek, szakosztályok, magánszemélyek. 

A javaslatot minden év december 15-éig lehet benyújtani Kiskunhalas Város polgármesterének. 

A díj átadásának időpontja a minden évben a február második hétvégéjén megrendezett Sportgála 

Díjkiosztó Ünnepség. 

(3) „Az év sportolója” díjat évente legfeljebb egy felnőtt férfi, továbbá egy felnőtt női sportoló 

kaphatja. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és egy halasi csipkét kap. 

(4) „Az év csapata” díjat évente legfeljebb egy felnőtt csapat kaphatja. A díjazott csapat adományozást 

igazoló oklevelet, plakettet kap, a csapat tagjai egyenként, adományozást igazoló oklevelet kapnak. 

(5) „Az év utánpótlás sportolója” díjat évente legfeljebb egy utánpótlás férfi, továbbá egy utánpótlás 

női sportoló kaphatja. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és adományozást igazoló plakettet 

kap. 

(6) „Az év utánpótlás csapata” díjat évente legfeljebb egy utánpótlás csapat kaphatja. A díjazott 

csapat adományozást igazoló oklevelet, plakettet kap, a csapat tagjai egyenként, adományozást igazoló 

oklevelet kapnak. 

(7) „Az év esélyes sportolója” díjat évente legfeljebb egy sportoló, vagy egy csapat kaphat. A díjazott 

adományozást igazoló oklevelet és plakettet kap, a díjazott csapat adományozást igazoló oklevelet, 

plakettet kap, a csapat tagjai egyenként, adományozást igazoló oklevelet kapnak. 

(8) „Az év edzője” díjat évente legfeljebb egy – a felnőtt, vagy utánpótlás sportban tevékenykedő – 

edző kaphatja. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és egy halasi csipkét kap. 

(9) „Az év sporttámogatója” díjat évente legfeljebb egy fő kaphat. A díjazott az adományozást igazoló 

oklevelet, és egy halasi csipkét kap. 

(10) „Kiskunhalas Város Polgármesterének Sport Különdíja” díjat évente legfeljebb egy személy, vagy 

egy csapat kaphat. A díjazott adományozást igazoló oklevelet és plakettet kap, a díjazott csapat 

adományozást igazoló oklevelet, plakettet kap, a csapat tagjai egyenként, adományozást igazoló 

oklevelet kapnak. 

 (11) A beérkezett javaslatok véleményezését – Kiskunhalas Város Polgármesterének Sport Különdíj 

kivételével - egy erre létrehozott munkacsoport végzi melynek tagjai: a Halasi Média és Kultúra 

Nonprofit Szolgáltató Kft. által delegált kettő, sportújságírással foglakozó munkatársa, a Köznevelési, 

Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság által delegált kettő tag, valamint a Kiskunhalas Város 

Sportjáért Közalapítvány által delegált egy tag. A véleményezést követően a Polgármester terjeszti 

döntés végett a Képviselő-testület elé a kitüntetésre javasolt személyeket. 

Kiskunhalas Város Polgármesterének Sport Különdíja adományozásáról a Polgármester dönt.” 

8.§. 

(1) A Rendelet 11.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A „Kiskunhalas Város Díszpolgára” és a „Kiskunhalas Városért” kitüntetés adományozására 

javaslatot tehetnek: 

 képviselő-testület tagjai, bizottságai, 

 gazdálkodó szervek, intézmények, 

 politikai pártok, társadalmi szervezetek, 

 egyházak, 

 kiskunhalasi lakos országgyűlési képviselők. 



A javaslatnak tartalmaznia kell: 

 a javasolt személy közösség adatait, 

 a javaslat alapjául szolgáló kiemelkedő tevékenység ismertetését. 

A javaslatot a Polgármesterhez kell eljuttatni minden év január 31-ig. A „Kiskunhalas Város 

Díszpolgára” és a „Kiskunhalas Városért” kitüntetésre beérkezett javaslatokat az Ügyrendi és 

Szociális Bizottság véleményezi.” 

(2) A Rendelet 11.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Szakmai díjakra javaslatot a rendelet 1. melléklete szerinti adatlapon lehet benyújtani, Kiskunhalas 

Város Sportdíjaira a rendelet 2. melléklete szerinti adatlapon lehet benyújtani.” 

 

9.§. 

(1) A Rendelet 1.melléklete helyébe az 1.melléklet lép. 

(2) A Rendelet 2.melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.  

 

10.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

Kiskunhalas, 2015. november 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  /:Fülöp Róbert:/     /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

  polgármester      jegyző 

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való 

kifüggesztéssel megtörtént. 

 

 

Kiskunhalas, 2015. november 27. 

 

 

 

        /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. melléklet 

 

KITÜNTETÉSI JAVASLAT 
 

 

A díj, illetve elismerés megnevezése: 
 

A jelölt korábbi kitüntetései: 
 

Név: 
 

Szül. hely:                                                       Idő:           év                   hó        nap 

 

Anyja neve: 
 

Iskolai végzettsége, szakképzettsége: 
 

Munkahelye, beosztása: 
 

Mióta dolgozik jelenlegi munkahelyén: 
 

Foglalkoztatási heti óraszám: 
 

Lakcíme, telefonszáma: 
 

Adószám:                                                                       TAJ  szám: 
 

 

Részletes indoklás:(mellékelten csatolva maximum egy oldalnyi terjedelemben) 

 

Hivatalos indoklás: (2 max. 3 mondat, ami átadáskor méltatásként elhangzik.) 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 20….. év …………………… hó…….. nap 

 

 

 

 

       ….......................................................... 

        javaslattevő aláírása 



2. melléklet 

KITÜNTETÉSI JAVASLAT 
 

 

A díj, illetve elismerés megnevezése: 
 

A jelölt korábbi kitüntetései: 
 

Jelölt személy, vagy csapat neve: 
 

 

Elérhetősége (cím, telefonszám): 
 

 

 

Részletes indoklás:(mellékelten csatolva maximum egy oldalnyi terjedelemben) 

 

 

 

 

Hivatalos indoklás: (2 max. 3 mondat, ami átadáskor méltatásként elhangzik.) 

 

 

 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 20….. év …………………… hó…….. nap 

 

 

 

 

       ….......................................................... 

        javaslattevő aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


