
Dunaszerdahely Város az Év sportolója díjának átadásának 

alapelvei 

 

 
1. Fejezet 

Bevezető rendelkezések 

 

 

A sport prezentációja keretén belül Dunaszerdahely Város minden évben átadja 

Dunaszerdahely Város legeredményesebb sportolóinak az Év sportolója díjat (továbbiakban 

„díj”). Az aktuális naptári évben kitüntetésre kerül a sportolók a sport területén elért 

kiemelkedő eredménye és azon sportegyesületük példás képviselete, amelynek székhelye 

Dunaszerdahely Város terültén található, Dunaszerdahely Város területén működik és/vagy 

Dunaszerdahely Várost képviselik (továbbiakban „sportegyesület”). A díj átadásának 

előkészítésével és megvalósításával megbízott személy a sport, kultúra és iskolaügyért felelős 

alpolgármester, aki együttműködik a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal Közoktatási, szociális, 

sport és kulturális főosztályával (továbbiakban „főosztály”) és Dunaszerdahely Város 

Képviselő-testületének Sport- és Testkultúra-bizottságával (továbbiakban „bizottság”). 

 

 

 

 2. Fejezet 

Az értékelés kritériumai és kategóriái 

 

 

1. A kihirdetés és kiértékelés a következő kategóriákban történik: 

a) egyéni – junior 15 éves korig (max.3 díj) 

b) egyéni – junior 15-20 korig (max. 3 díj) 

c) egyéni – felnőtt (max.3 díj) 

d) kollektív (max. 3 díj) 

e) edző (max. 3 díj) 

A javasolt egyéni sportolónak az értékelendő évben a sportegyesület nyilvántartott tagjaként 

kell szerepelni. A kollektív értékelésének feltétele, hogy sportegyesületnek kell lennie. 

 

2. Az értékelés kritériumai: 

a) a javasolt egyéni sportolók névsorába való bekerülés feltétele: járási, kerületi, 

regionális, országos vagy nemzetközi versenyen elért dobogós (3.) eredményig, 

Európa-, világbajnokságon, Olimpián és egyéb európai vagy világversenyen való 

részvétel. 

b) a javasolt kollektív sportolók névsorába való bekerülés feltétele: járási, kerületi, 

regionális, országos vagy nemzetközi versenyen elért dobogós (3.) eredményig, 

Európa-, világbajnokságon, Olimpián és egyéb európai vagy világversenyen való 

részvétel 

c) a javasolt edzők névsorába való bekerülés feltétele: az adott évben egyéni vagy 

kollektív sportolókkal elért eredmények. 

 

3. A díjazott egyéni és kollektív sportolók pénzbeli jutalma: 

a) ha az adott egyéni sportolók kategóriájában kiosztott díjak száma 1, akkor a pénzbeli 

jutalom 150 €. 



b) ha az adott egyéni sportolók kategóriájában kiosztott díjak száma 2, akkor a pénzbeli 

jutalom 1. helyezés esetében 150 €, 2. helyezés esetében 100 €. 

c) ha az adott egyéni sportolók kategóriájában kiosztott díjak száma 3, akkor a pénzbeli 

jutalom 1. helyezés esetében 150 €, 2. helyezés esetében 100 €, 3. helyezés esetében 

50 €. 

d) ha az adott kollektív sportolók kategóriájában kiosztott díjak száma 1, akkor a 

pénzbeli jutalom 350 €. 

e) ha az adott kollektív sportolók kategóriájában kiosztott díjak száma 2, akkor a 

pénzbeli jutalom 1. helyezés esetében 350 €, 2. helyezés esetében 220 €. 

f) ha az adott kollektív sportolók kategóriájában kiosztott díjak száma 3, akkor a 

pénzbeli jutalom 1. helyezés esetében 350 €, 2. helyezés esetében 220 €, 3. helyezés 

esetében 130 €. 

g) ha az adott edzők kategóriájában kiosztott díjak száma 1, akkor a pénzbeli jutalom 350 

€ 

h) ha az adott edzők kategóriájában kiosztott díjak száma 2, akkor a pénzbeli jutalom 1. 

helyezés esetében 350 €, 2. helyezés esetében 220 €. 

i) ha az adott edzők kategóriájában kiosztott díjak száma 3, akkor a pénzbeli jutalom 1. 

helyezés esetében 350 €, 2. helyezés esetében 220 €, 3. helyezés esetében 130 €. 

 

 

 

3. Fejezet 

Javaslatok benyújtása 

 

1. Dunaszerdahely Város az adott naptári év november 1-ig nyilvánosságra hozza honlapján 

a javaslat benyújtására vonatkozó felhívást. 

2. A nevezések leadhatják: 

a) sportegyesületek 

b) Dunaszerdahely Város lakosai (a javaslatnak tartalmaznia kell, a sportegyesület azon 

igazolását, hogy a sportoló, kollektív vagy edző Dunaszerdahely Város területén 

működő sportegyesület tagja). 

 

3. A nevezéseket legkésőbb az adott naptári év december 4-ig kell a következő címen 

benyújtani: Dunaszerdahelyi Városi Hivatal Közoktatási, szociális, sport és kulturális 

főosztály, Fő utca 50/16, 929 01 Dunaszerdahely. Az ismeretlen feladó által benyújtott 

javaslatok nem elfogadhatók. 

 

4. A nevezést jelen Alapelvek mellékletét képező formanyomtatványon kell benyújtani, 

amely tartalmazza főként: 

a) azon sportesemény nevét, helyszínét és időpontját, amelyen az egyéni vagy kollektív 

sportoló az adott naptári évben a legjobb eredményét érte el, illetve ahol az edző 

egyéni vagy kollektív sportolóval az adott naptári évben a legjobb eredményét érte el, 

b) sport fajtáját, diszciplínáját, kategóriáját, a résztvevők számát, 

c) elért eredményt- helyezést, az elért eredményről szóló oklevél másolatának 

benyújtásával (diploma, oklevél, napi sajtóban megjelenő cikk, internetes információ 

stb., amely a nevezés elválaszthatatlan részét képezi) 

d) a javasolt személy adatai: születési dátum, állandó lakhely, sport 

klub/részleg/testnevelési egység/ egyéb sportegyesület, telefonszám, email cím. 

 

5. A sportegyesület az egyéni sportolók kategóriájában legfeljebb 2 személyt nevezhet. 



4. Fejezet 

Javaslatok megvitatása és értékelése 

 

1. Dunaszerdahely Város Év sportolójának díja javaslatai megvitatását és kiértékelését a 

bizottság végzi. 

 

2. A bizottság az egyes kategóriákban pontozásos rendszerrel határoz a 

következőképpen: A bizottság tagja minden jelöltnek pontot ad. A maximális 

pontszám megegyezik az adott kategóriában javasolt jelöltek számával. A kiosztott 

pontok száma mindig 1-vel csökken. Az adott kategória győztese a legtöbb pontot 

elérő jelölt. 

 

3. A szavazatok összeszámolását és a sorrend meghatározását a bizottság tagjai végzik. A 

díjazottak végleges sorrendje a hivatalos díjátadásig titkos. 

 

4. Az Év sportolója díj javaslatai a polgármester elé kerülnek jóvá hagyásra. Az adott 

naptári évben az Év sportolója díj átadására az év végi ünnepi kiértékelésen kerül sor. 

 

 

 

 

5. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

1. Dunaszerdahely Város az Év sportolója díjának átadásának alapelvei 2015.6.23. 

hatályon kívül helyeződnek. 

2. Jelen Alapelvek 2016. május 1. lépnek hatályba.  

3. A jutalomban való részesülés nem alapul alanyi jogon. 

 

 

 

JUDr. Hájos Zoltán 

polgármester 

 


