
Tárgy: Kiskunhalas Város Sportdíjai kitüntető díjak odaítéléséről 
 

103/2021. (V.18.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való 
tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi 
határozatot hozom: 
 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Sportdíjai kitüntető 
díjakat adományoz a következő kategóriákban: 

 
„Év sportolója” :   Fazekas István díjugrató 
     Weinhardt Virág díjugrató 
„Év csapata”:  Retro kispályás labdarúgó csapat     
„Év utánpótlás sportolója”:Zsebő Marcell gokart 
    Jáger Tekla fitness 
„Év utánpótlás csapata”: Kiskunhalasi Lovasbandérium lovastorna csapata  
„Év esélyes sportolója”: Sport az Esélyért Kiskunhalasi Egyesület labdarúgó csapata 
„Év edzője”:   Hegyesiné Varga Ildikó TRX edző     
„Év sporttámogatója”:  Paor-Víz-Ker. Kft.  
 

2. Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-
testületnek. 

 

INDOKOLÁS 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014. (XII. 19.) 
önkormányzati rendelete szabályozza a kitüntető díjak alapítását és adományozását.  

E fentebb említett rendelet 10/A. §-a rendelkezik Kiskunhalas Város Sportdíjai 
kitüntetések odaítélésének részletes szabályairól. E szerint elismerésben részesülhetnek azok a 
kiskunhalasi személyek, sportolók és csapatok, akik a sportot és a sporttal kapcsolatos 
tevékenységüket kiemelkedő színvonalon végzik, eredményeikkel, életvitelükkel, 
munkásságukkal példát mutatnak a társadalom számára, emberi magatartásukkal kivívták 
környezetük megbecsülését. 

Az elismerés odaítélésére javaslatot tehettek sportegyesületek, szakosztályok, 
magánszemélyek. A javaslatokat 2020. november 30-ig  lehetett benyújtani Kiskunhalas Város 
polgármesterének. 

A díj átadásának időpontja: minden évben lehetőleg február második hétvégéjén 
megrendezésre kerülő Díjkiosztó sportgála ünnepség. 

 
A megadott határidőig 33 javaslat érkezett. A beérkezett javaslatok véleményezését az 

erre létrehozott munkacsoport végezte, melynek tagjai: a Halasi Média és Kultúra Nonprofit 
Szolgáltató Kft. által delegált két, 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 véleményező munkacsoport 2020. december 10-én  a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 
Hivatal tárgyalótermében megtartott ülésén áttekintette a 2020. évi sporteredmények alapján 
benyújtott ajánlásokat és meghozta javaslatait a különböző kategóriák jelöltjeire.  
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt 
Képviselő-testületi ülés nem tartható, továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor 
szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 
 
Kiskunhalas, 2021. május 18. 
 
 
 
 

Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 

 
 


