CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5/2000.(III.30.)
önkormányzati rendelete
"Az év legjobb csorvási sportolója" cím adományozásáról

1. § Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete "Az év legjobb csorvási
sportolója" cím alapításával és annak évente egy nő és egy férfi sportoló részére történő
adományozásával kifejezésre kívánja juttatni a sport iránti elkötelezettségét; a sportolók által
elért magas szintű eredmények elismerését, amelyek településünk határain túl is ismertté
teszik Csorvás nevét, jó hírét.
2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az aktív sportolókra, akik:
- a Csorvás színeiben legalább 3 éve sportolnak,
- sporttevékenységüket Csorváson kezdték, de a későbbiekben más
sportszervezetekhez kerültek,
- a csorvási csapatban kiemelkedő egyéni teljesítményt nyújtanak,
- az aktív sportolástól már visszavonultak, de korábbi tevékenységük alapján méltóak
a cím viselésére.
3. § (1) A cím adományozására indoklással alátámasztott javaslatot tehetnek:
- a Képviselő-testület Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága,
- a Csorváson működő sport-szakosztályok,
- civil szervezetek,
- természetes személyek.
(2) A javaslatokat a cím jelképeinek átadását megelőzően legalább két hónappal előbb kell
előterjeszteni ( fő szabályként a tárgyév június 20. napjáig ) az Önkormányzat Képviselőtestülete Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságához.
4. § A cím odaítéléséről Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A
Testület ülésére meg kell hívni a javaslattevőt.
5. § (1) A cím adományozása díszoklevél és felirattal ( -név, -szakág, -év, -adományozó )
ellátott kupa, serleg vagy váza (a cím jelképei) átadásával történik.
(2) A cím jelképeit - főszabályként - az augusztus 20-ai ünnepség keretében a polgármester
adja át.
(3) A cím adományozására első ízben - a millenniumi rendezvények sorozata keretében
2000.-ben kerül sor.
(4) A cím jelképeinek átadási ünnepségére meg kell hívni a sportoló sportági edzőjét, aki a
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cím adományozásáról oklevelet kap.
6. § (1) A cím többször is adományozható.
(2) Az a sportoló, aki már háromszor részesült "az év legjobb csorvási sportolója" cím
adományozásában, a "Csorvás élsportolója" kitüntető cím viselésére jogosult.
(3) Ha a sportoló bármelyik cím viselésére méltatlanná válik, a cím adományozását
kezdeményezők javaslatára az adományozó azt visszavonhatja
7. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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polgármester
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