
 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
29/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelete 

 
az “Orosháza város Sportjáért” kitüntető díj  

alapításáról és adományozásáról szóló,  
a 13/2001. (III.31.) Ör. számú rendelettel módosított  

13/1995. (IV.20.) Ör. rendelet módosításáról 
 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontjában és a 16. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva “Orosháza város Sportjáért” kitüntetés alapításáról és 
adományozásáról szóló 13/1995. (IV.20.) Ör. számú rendeletének módosítására a 
következőket rendeli el: 
 
 
1. § A 13/1995. (IV.20.) Ör. számú rendelet (továbbiakban: Ör.) bevezető része helyébe 
az alábbi rendelkezés lép: 

“Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontjában és a 16. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés f) 
pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

 
 
2. § Az Ör. 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„1. § Orosháza Város Képviselő-testülete az Orosházán élő, vagy Orosháza 
testnevelésének és sportjának fejlesztésében, a város hírnevének 
öregbítésében kifejtett kiemelkedő eredményt elérő sportolók, edzők, 
sportvezetők vagy kollektívák tevékenységének elismerése érdekében 

"Orosháza város Sportjáért" 
kitüntető díj alapítását rendeli el.” 

 
 
3. § Az Ör. 3. § c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

“3. § c) kiemelkedő edzői, sportvezetői, sportszervezői tevékenységet végeztek.” 
 
 
4. § (1) Az Ör. 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„4. § (1) A kitüntető díjak adományozásáról – az Orosházán állandó lakóhellyel 
rendelkező magánszemélyek, az orosházi székhelyű gazdálkodó szervezetek, 
sportegyesületek, oktatási intézmények és civil szervezetek javaslatára, a külön 
erre a célra létrehozott Bizottság előterjesztése alapján – a Képviselő-testület 
dönt. A Bizottság tagjai a polgármester, az alpolgármesterek, a Képviselő-testület 
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Bizottságainak elnökei és frakciónként egy fő.” 
 
 

(2) Az Ör. 4. § (3) bekezdése második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„ 4. § (3) …. Az adományozott kitüntető díjjal együtt járó pénzjutalom összege 
megegyezik a polgármester egyhavi bruttó fizetésének 35 %-ával.” 
 
 

(3) Az Ör. 4. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

„4. § (5) A kitüntetések adományozásával kapcsolatos kiadásokat a Képviselő-
testület költségvetése terhére biztosítja, a kitüntetéssel kapcsolatos ügyviteli 
feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.” 

 
 
5. § Hatályát veszti Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 15/2010. (X.22.) önkormányzati rendelet 2. számú 
mellékletének (Bizottsági feladatok) 2. pontjának (Társadalmi Kapcsolatok 
Bizottsága) 2.14. pontja. 
 
 
6. § E rendelet 2011. december 01. napján lép hatályba. 
 
 
 
 

( Dr. Dancsó József sk.) ( Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk.) 
polgármester címzetes főjegyző 

 
Kihirdetve: 2011. november 29-én. 
 
 

 ( Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk.) 
 címzetes főjegyző 
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