
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

 

34/2007. (XI.26.) Ön. számú rendelete 

 

Tárnok kiváló fiatal sportolója díj alapításáról és az adományozás rendjéről 

(Módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990.évi LXV. törvény 1.§. (6) bekezdés a./ pontjában, a 16. § (1) bekezdésében, valamint a 

Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján Tárnok kiváló fiatal sportolója díj alapításáról és az adományozás 

rendjéről a következő rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzata a tárnoki fiatal sportolók sportmunkájának elismerésére 

„Tárnok kiváló fiatal sportolója” díjat alapít. 

 

2. § 

 

(1) A díj azon személy részére adományozható, aki 

- a Tárnok nagyközség sportéletében magas színvonalú tevékenységet végez, illetve 

kiemelkedő eredményt ért el, 

- tárnoki lakos vagy tárnoki székhelyű sportegyesület sportolója, 

- a 21 életévet nem töltötte be. 

 

(2) A díjat évente legfeljebb 20 személy kaphatja. 

 

(3)A díjra történő felhívásról a polgármester a nyilvánosságot a helyben szokásos módon 

tájékoztatja. 

 
1
(4) A díjazottak személyére írásbeli javaslatot a sportegyesületek tehetnek. 

 

(5)A díjra javaslatot tárgyév október 31-ig lehet tenni. 

 

(6)A díj adományozásáról az Ifjúsági, Sport és Szabadidős  Bizottság dönt. 

 

(7)A díjat a polgármester minden év decemberében adja át a tárnoki sportegyesületek 

„sportbálján.” 

 

3. § 

 

(1)
2
 A díjjal az önkormányzat címerével díszített emlékplakett jár, melyen  a „„Tárnok kiváló 

fiatal sportolója” felirat, a díjazott neve és az adományozás éve szerepel. 

 

(2) A díj adományozásával járó költségeket az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja. 
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(3) A kitüntetettek nevét és az adományozás évét nyilvántartásba kell venni. A nyilvántartást 

a Polgármesteri Hivatal vezeti. 

 

 

4. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) 2007. évben a díjazottak személyéről a polgármester javaslatára az Ifjúsági, Sport, és 

Szabadidő Bizottság dönt. 

 

 

 

 

 Szolnoki Gábor       dr. Simon Mária 

    polgármester           jegyző 

 

 

 

Záradék:  
A rendeletet a képviselő-testület a 2007. november 22-i ülésén fogadta el. 

A rendelet kihirdetve: 2007. november 26. 

Hatálybalépés: 2007. november 26. 

A kihirdetés megtörtént igazolja: Jenei-Kiss Gergely jegyzői referens  

 

Kifüggesztési záradék 

Kifüggesztés napja:   ……………………… 

Kifüggesztési levét napja:  ……………………... 

 

 

 

 


