
1 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2012. (I. 18.) számú önkormányzati rendelete 

a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről 

(egységes szerkezetben a javasolt módosításokkal) 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország címerének és 

zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § 

(1) bekezdés d) pontjában, a 23. § (1) bekezdésében, valamint a 24. § (9) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

 

„KAKUCS DÍSZPOLGÁRA” CÍM 

 

1. § (1) E rendelet alapján érdemei elismerésül „Kakucs Díszpolgára” kitüntető cím 

adományozható azon személynek, aki élete folyamán 

a) Kakucsért kiemelkedően dolgozott,  

b) elévülhetetlen érdemeket szerzett a település fejlődése érdekében,  

c) hozzájárult a község szellemi, kulturális értékei növeléséhez, 

d) munkásságával hozzájárult Kakucs hírnevének gyarapításához,  

e) gazdagította az egyetemes civilizáció értékeit. 

(2) „Kakucs Díszpolgára” címmel külföldi állampolgár is kitüntethető. 

(3) „Kakucs Díszpolgára” címmel elhunyt állampolgár is kitüntethető. 

2. § A kitüntető díjjal oklevél, valamint maximum a mindenkori köztisztviselői illetményalap 

kétszeresének megfelelő összeg készpénzben történő kifizetése/vagy azzal egyenértékű 

tárgyjutalom jár azzal, hogy a járulékokat az önkormányzat viseli. 

3. § (1) Az oklevél tartalmazza: 

a) az adományozó megjelölését,  

b) a díj megnevezését,  

c) a kitüntetett nevét és foglalkozását,  

d) a kitüntetésre való érdemesség rövid indokát,  

e) az adományozás idejét,  

f) a polgármester és az alpolgármester aláírását.  

(2) Az oklevél és az ajándéktárgy beszerzéséről a jegyző gondoskodik.  

(3) A díjat a kitüntetettnek vagy közeli hozzátartozójának a polgármester, vagy - 

akadályoztatása esetén - az alpolgármester adja át augusztus huszadikán a községi ünnepség 

keretében. 

(4) A posztumusz kitüntető cím, díj átvételére a kitüntetett közeli hozzátartozója jogosult. 

(5) A posztumusz díszpolgári címben részesülő személy és az elhunyt díszpolgár síremlékén – 

a közeli hozzátartozók beleegyezésével – az Önkormányzat egy 20 x 30 cm-es fekete 

márványtáblát helyez el „Kakucs Díszpolgára” szöveg és az adományozás évének 

feltüntetésével.1 

(6) Az Önkormányzat az elhunyt díszpolgár temetési költségeihez 150.000 Ft-tal járul hozzá, 

amennyiben a támogatást az elhunyt díszpolgárt eltemettető hozzátartozók elfogadják.2 

(7) A díszpolgári cím adományozását díszes albumban kell nyilvántartani, amely tartalmazza 

a 3. § (1) bekezdésének a) – e) pontjaiban foglaltakat.3 

4. § (1) „Kakucs Díszpolgára” jogosult: 

                                                 
1 Módosította a 10/2016. (VI. 01.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. június 02-től. 
2 Módosította a 10/2016. (VI. 01.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. június 02-től. 
3 Módosította a 10/2016. (VI. 01.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2016. június 02-től. 



2 

 

a) a Képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal, valamint jelentős ünnepségeken, 

rendezvényeken, mint díszvendég részt venni, 

b) díjtalanul látogatni Kakucs közművelődési és sportlétesítményeit. 

(2) E megjelölt jogok érvényesítésének biztosításáért a jegyző felelős. 

 

 II. Fejezet 

 

„KAKUCSÉRT ÉRDEMÉREM” 

 

5. § (1) A Képviselő-testület „Kakucsért Érdemérem” elnevezéssel kitüntető díjat alapít. 

(2) A Képviselő-testület a díjjal - tevékenysége elismerése érdekében - azon Kakucson élő 

(illetőleg innen elszármazott) személyt és Kakucson tevékenykedő közösséget (csoportot) 

tüntet ki, aki (amely) a   

a) társadalmi,  

b) gazdasági,  

c) kulturális, 

d) egészségügyi, 

e) sportszervezési, 

f) tudományos, 

g) művészeti, 

h) pedagógiai, 

i) környezetvédelmi 

élet területén kimagasló eredményt ért el. 

6. § A kitüntető díjjal oklevél és érdemérem jár.  

7. § (1) Az oklevél tartalmazza: 

a) az adományozó megjelölését, 

b) a díj megnevezését,  

c) a kitüntetett személy esetén nevét és foglalkozását, közösség esetén a közösség 

megnevezését, 

d) a kitüntetésre való érdemesség rövid indokát, 

e) az adományozás idejét, 

f) a polgármester és az alpolgármester aláírását.  

8. § (1) Az érdemérem leírása a következő:  

a) mindkét oldalon megmunkált, maximum 100 mm átmérőjű, kör alakú érem4, 

b) az érem előlapján középen Kakucs címere, alatta félkörben „Kakucsért Érdemérem” 

felirat látható,  

c) az érem hátlapján felülről, balról jobbra hajló félkörben: „Kakucs Képviselő-

testületének”, alul jobbra félkörben: „Kitüntető díja” felirat látható.  

(2) Az érem a méretének megfelelő díszdobozban kerül átadásra. 

9. § (1) A díjat a kitüntetett személy esetén a kitüntetettnek vagy közeli hozzátartozójának, 

kitüntetett közösség esetén a közösség képviselőjének adja át a polgármester - vagy 

akadályoztatása esetén az alpolgármester - a március 15-ei ünnepség kulturális műsora 

keretében.5 

(2) Az oklevél, az érem és az ajándéktárgy beszerzéséről a jegyző gondoskodik.  

10. § Amennyiben a kitüntető díjban közösség részesül, a díjjal ugyanannyi darabszámú 

oklevél jár, mint ahány tagú a közösség, továbbá közösségenként egy érem. 

 

III. Fejezet 

 

AZ ADOMÁNYOZÁS RENDJE 

                                                 
4 Módosította a 13/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. szeptember 14-től. 
5 Módosította a 11/2016. (VII.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. július 23-tól. 
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11. § (1) Az I. és II. Fejezetben megjelölt kitüntető díjakat, címeket a Képviselő-testület 

adományozza. 

(2) A díjak, címek adományozására javaslatot tehetnek: 

a) a Képviselő-testület tagjai, a polgármester, 

b) a Képviselő-testület bizottságai, 

c) a társadalmi szervezetek,  

d) az egyházak képviselői 

e) az intézményvezetők, 

f) a jegyző, 

g) nemzetiségi önkormányzatok. 

(3) A javaslatokat részletes érdemi indoklással minden év január 20-áig kell megküldeni a 

polgármesternek, aki továbbítja azt a kulturális ügyekért felelős bizottság (a továbbiakban 

ezen szakaszban: Bizottság) elnökének.6 

(4) A határidő jogvesztő, az eltelte után megküldött javaslatokat az elbírálás során figyelmen 

kívül kell hagyni. 

(5) A Bizottság által rangsorolt javaslatokat a Bizottság elnöke terjeszti a Képviselő-testület 

elé. 

 

IV. Fejezet 

 

A KITÜNTETŐ DÍJ VISSZAVONÁSA 

 

12. § (1) A I. és II. fejezet szerint adományozott kitüntető díjat vissza kell vonni attól a 

kitüntetettől, akit a bíróság szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt jogerősen elítélt, 

illetőleg a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. 

(2) A kitüntető díj visszavonásár ugyanazon szervek és személyek tehetnek javaslatot, akik az 

adományozás kezdeményezésére jogosultak, továbbá a kitüntetett munkáltatója. 

(3) A visszavonásról - a javaslat alapján - a Képviselő-testület dönt, egyben a polgármester 

útján gondoskodik a kitüntető díjhoz adományozott oklevél, emlékplakett vagy érdemérem 

bevonásáról.  

 

V. Fejezet 

 

KITÜNTETŐ - Díjak 

 

13. § A Képviselő-testület a Kakucson élő, példamutató tanulmányi eredményt elérő, 

kiemelkedő közösségi munkát végző vagy kimagasló sportteljesítményt nyújtó személyek 

elismerése érdekében a következő kitüntető címeket alapítja: „Rónay György” Kitüntető 

Díjat, „Jó tanuló, jó sportoló” Kitüntető Díjat, „Kakucs Élsportolója” Kitüntető Díjat, „Az év 

Sportolója” Kitüntető Díjat. 

 

„Rónay György” Kitüntető Díj 

 

14. § (1) A „Rónay György” Kitüntető Díjat a Képviselő-testület a helyi általános iskola azon 

végzős tanulójának adományozza, aki kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkájával a 

Kakucsi Általános Iskola és Kakucs község hírnevét Magyarországon vagy külföldön 

öregbítette. 

(2) A Képviselő-testület döntéséhez az iskola igazgatója terjeszti elő a nevelőtestület által 

egyszerű szótöbbséggel hozott javaslatot legkésőbb a tárgyév április 30-áig. A díjra 

felterjesztett tanuló kiválasztásának feltételrendszerét a nevelőtestület határozza meg. 

                                                 
6 Módosította a 11/2016. (VII.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. július 23-tól. 
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(3) Egy évben maximum kettő darab díj adományozható.  

(4) A díj egy darab, községi címerrel ellátott oklevélből, emlékplakettből és könyvjutalomból 

áll.  

(5) A díjhoz kapcsolódó oklevél tartalmazza: 

a) az adományozó megjelölését, 

b) a díj megnevezését, 

c) a kitüntetett személy nevét, 

d) a kitüntetésre való érdemesség rövid indokát, 

e) az adományozás idejét,  

f) a polgármester és az iskola igazgatójának aláírását.  

(6) A „Rónay György” emlékplakett leírása: 

a) mindkét oldalon megmunkált, 100 mm átmérőjű, kör alakú, nemes ötvözetből készült 

érem, 

b) vastagsága a 10 és 15 mm között váltakozik a plakett mintázatának megfelelően, 

c) a plaketten Rónay György középkorú portréjának domborműve látható bal oldalsó 

profilból, vállmagasságban történő oldalirányú metszéssel, 

d) az emlékplakett jobb alsó sarkában kézírással az alábbi felirat található: „Rónay 

György”. 

(7) Az emlékplakett beszerzéséről a jegyző, az oklevél és a könyvjutalom beszerzéséről az 

iskola igazgatója gondoskodik.  

(8) A díjat a tanévzáró ünnepségen a polgármester, vagy - akadályoztatása esetén - az iskola 

igazgatója adja át. 

 

„Jó tanuló, jó sportoló” Kitüntető Díj 

 

15.  § (1) A „Jó tanuló, jó sportoló” Kitüntető Díjat a Képviselő-testület olyan, a Kakucsi 

Általános Iskolában tanuló diák részére adományozza, aki 

a) minimum 3,75-ös tanulmányi átlagot ért el, de közepesnél rosszabb jegye egyetlen 

tárgyból sem volt, 

b) akinek a szorgalma és magatartása legalább jó, 

c) akit a sporthoz folyamatos, példamutató, kiemelkedő viszonyulás jellemez, 

d) aki tagja valamelyik sportklubnak vagy sportegyesületnek és 

e) aki a körzeti versenyekről továbbjutott. 

(2) A díjazott személyére az iskola igazgatója tesz javaslatot. 

(3) A díj egy darab, községi címerrel ellátott oklevélből és könyvjutalomból áll.  

(4) A díjhoz kapcsolódó oklevél tartalmazza: 

a) az adományozó megjelölését, 

b) a díj megnevezését, 

c) a kitüntetett személy nevét, 

d) a kitüntetésre való érdemesség rövid indokát, 

e) az adományozás idejét, 

f) a polgármester és az iskola igazgatójának aláírását.  

(5) Az oklevél és a könyvjutalom beszerzéséről az iskola igazgatója gondoskodik.  

(6) A díjat a tanévzáró ünnepségen a polgármester, vagy - akadályoztatása esetén - az iskola 

igazgatója adja át. 

 

„Kakucs Élsportolója” Kitüntető Díj 

 

16. § (1) „Kakucs Élsportolója” Kitüntető Díjjal azon személyt jutalmazza a Képviselő-

testület, aki második alkalommal nyerné el „Az év Sportolója” címet ezen rendelet 17. § (1) – 

(5) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével.   

(2) A díjjal egy darab, községi címerrel ellátott oklevél és egy darab emlékplakett jár. 

(3) A díjhoz kapcsolódó oklevél tartalmazza: 
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a) az adományozó megjelölését, 

b) a díj megnevezését, 

c) a kitüntetett személy nevét, 

d) a kitüntetésre való érdemesség rövid indokát, 

e) az adományozás idejét,  

f) a polgármester és az alpolgármester aláírását.  

 (4) Az emlékplakett leírása a következő:  

a) mindkét oldalon megmunkált, 100 mm átmérőjű, kör alakú, nemes ötvözetből készült 

érem, 

b) a plakett előlapján középen Kakucs címere, alatta félkörben „Kakucs Élsportolója” 

felirat látható,  

c) az érem hátlapján felülről, balról jobbra hajló félkörben: „Kakucs Képviselő-

testületének”, alul jobbra félkörben: „Kitüntető díja” felirat látható. 

(5) Az oklevél és az emlékplakett beszerzéséről a sportügyekért felelős bizottság elnöke 

gondoskodik.  

(6) A díj átadására a március 15-ei rendezvény kulturális műsora keretében kerül sor. A díjat a 

kitüntetettnek vagy közeli hozzátartozójának a polgármester - vagy akadályoztatása esetén az 

alpolgármester - nyújtja át.7 

 

„Az év Sportolója” Kitüntető Díj 

 

17. § (1) „Az év Sportolója” Kitüntető Díjjal a Képviselő-testület azon kiemelkedő 

sportteljesítményt nyújtó, kakucsi illetőségű személyt ismeri el, aki sporteredményével 

Kakucs község hírnevét öregbíti Magyarországon és külföldön. Évente legfeljebb egy 

személynek adható a díj.8  

(2) Az év Sportolói” Kitüntető Díjjal a Képviselő-testület azon kiemelkedő sportteljesítményt 

nyújtó csoport tagjait ismeri el, akik sporteredményükkel Kakucs község hírnevét öregbítik 

Magyarországon és külföldön. Évente legfeljebb egy csoportnak adható a díj.9 

(3) A díjazott kiválasztásának legfontosabb szempontjai: 

a) a sporthoz folyamatos, példamutató viszonyulás jellemezze, 

b) legyen tagja valamely sportszakkörnek, -egyesületnek. 

(4) Az adományozó a kiválasztási szempontoknak megfelelő, a feljutásos versenyeken - 

körzeti első, területi, megyei dobogós helyek, országos helyezések, külföldi versenyek 

helyezései - a tárgyévet megelőző évben legmagasabb sporteredményt elérő sportolót, 

sportoló csoportot részesít a díjban.10 

(5) Amennyiben többen versenyeznek a címért, s egy sportágban azonos eredményt érnek el, 

köztük a más sportágban vagy versenyszámban elért legmagasabb eredmény a döntő. 

(6) A díjat a Képviselő-testület ítéli oda. A Képviselő-testület a döntését a községben működő 

sportegyesületek vezetői, a testnevelő-tanárok vagy a sportügyekért felelős bizottság javaslata 

alapján hozza meg. Az indokolással alátámasztott javaslatokat a szervek, személyek minden 

évben legkésőbb január 20-áig juttathatják el a polgármesterhez.11 

(7) A díj egy darab, községi címerrel ellátott oklevélből és az adott sportág emblémáját viselő, 

kerámiából készült emlékplakettből áll.  

(8) A díjhoz kapcsolódó oklevél tartalmazza: 

a) az adományozó megjelölését, 

b) a díj megnevezését, 

                                                 
7 Módosította a 11/2016. (VII.22.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. július 23-tól. 
8 Módosította a 11/2015. (VII. 05.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2015. július 6-tól. 
9 Módosította a 11/2015. (VII. 05.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2015. július 6-tól. 
10Módosította a 11/2016. (VII.22.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. július 23-tól. 
11Módosította a 11/2016. (VII.22.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2016. július 23-tól. 

 



6 

 

c) a kitüntetett személy, csoport nevét,12 

d) a kitüntetésre való érdemesség rövid indokát, 

e) az adományozás idejét,  

f) a polgármester és az alpolgármester aláírását.  

(9) Az oklevél és az emlékplakett beszerzéséről a sportügyekért felelős bizottság elnöke 

gondoskodik.  

(10) A díj átadására a március 15-ei rendezvény kulturális műsora keretében kerül sor. A díjat 

a kitüntetettnek vagy közeli hozzátartozójának a polgármester - vagy akadályoztatása esetén 

az alpolgármester - nyújtja át.13 

 

 

„Kakucs Község Kiváló Vállalkozása” Kitüntető Díj14 

 

17/A. § (1) Kakucs Község Önkormányzata nagyra becsüli a település jó hírnevét erősítő, 

fejlődését segítő, érdekeit elősegítő, példamutató vállalkozói tevékenységet, melynek 

kifejezéseként: „Kakucs Község Kiváló Vállalkozása” Kitüntető Díjat alapít. 

(2) A díjat a Képviselő-testület ítéli oda. 

(3) A díj odaítélésére bárki tehet javaslatot. Önjelölést a Képviselő-testület nem fogad el. 

(4) Az indokolással alátámasztott javaslatokat a szervek, személyek minden évben legkésőbb 

január 20-áig juttathatják el a polgármesterhez személyesen átadva, vagy postai úton 

továbbítva, vagy a polgarmester@kakucs.hu e-mail-címre megküldve. 

(5) A Képviselő-testület döntésének előkészítésére - a beérkezett javaslatok 

figyelembevételével - a Falufejlesztési és Közbiztonsági Bizottság (a továbbiakban ezen díj 

esetén: Bizottság) jogosult a nyilvánosan beszerezhető és összegyűjtött adatok alapján. A 

Bizottság az álláspontjának kialakításához kérheti az illetékes szakmai szervezetek 

véleményét. 

(6) A Bizottság dönthet úgy, hogy a díj odaítélésére adott évben nem tesz javaslatot, ha nem 

talál arra érdemes jelöltet.   

 

17/B. § (1) A Bizottság javaslatának figyelembevételével a „Kakucs Község Kiváló 

Vállalkozása” Kitüntető Díjjal a Képviselő-testület azt a kakucsi székhellyel, telephellyel 

vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaságot, szövetkezetet, egyéni céget, egyéni 

vállalkozót (továbbiakban: vállalkozás) ismeri el, aki  

a) legalább 3 éve sikeresen működik,  

b) vezetője szakmailag elismert, köztiszteletben álló személyiség,  

c) olyan tradicionális, illetve modern ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi, szolgáltatási, 

egyéb vállalkozási tevékenységet folytat, amely a község gazdasági életében, a 

lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül,  

d) jelentős eredményeket ért el a község fejlődését célzó vállalkozási tevékenységével, 

stabil, eredményes gazdálkodást tud felmutatni,   

e) tevékenységével hozzájárul a község foglalkoztatási helyzetének javításához, és/vagy 

az Önkormányzat iparűzési adóbevételeinek gyarapításához, 

f) sikere és hasznossága példaképül állítható a gazdaság többi szereplője és a társadalom 

minden tagja számára.  

(2) A díj az (1) bekezdésben meghatározottakon túl azon vállalkozás részére ítélhető oda, 

amely a közterheket maradéktalanul megfizette, illetve vezetője ellen büntetőeljárás nincsen 

folyamatban. 

(3) A díj évente legfeljebb egy vállalkozásnak adományozható. 

(4) A díj egy díszes oklevélből és egy emlékplakettből áll. 

                                                 
12Módosította a 11/2016. (VII.22.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2016. július 23-tól. 
13Módosította a 11/2016. (VII.22.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2016. július 23-tól. 
14Beillesztette a 13/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. szeptember 14-től.  
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(5) A díjhoz kapcsolódó oklevél tartalmazza: 

a) az adományozó megjelölését, 

b) a díj megnevezését, 

c) a kitüntetett vállalkozás nevét, 

d) a kitüntetésre való érdemesség rövid indokát, 

e) az adományozás idejét,  

f) a polgármester és az alpolgármester aláírását, 

g) Kakucs község címerét. 

(6) A kör alakú, legfeljebb 12 centiméter átmérőjű, nemes ötvözetből emlékplakett 

tartalmazza: 

a) a díjban részesülő megnevezését,  

b) a „Kakucs Község Kiváló Vállalkozása” feliratot az adományozás évének 

feltüntetésével,  

c) Kakucs község címerét. 

(7) Az oklevél beszerzéséről a polgármester, az emlékplakett beszerzéséről a jegyző 

gondoskodik.  

(8) A díj átadására a március 15-ei rendezvény kulturális műsora keretében kerül sor. A díjat a 

kitüntetett vállalkozás vezetőjének vagy képviselőjének a polgármester - vagy akadályoztatása 

esetén az alpolgármester - nyújtja át. 

 

VI. Fejezet 

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

18. § (1) A kitüntetések odaítélése és adományozása a Képviselő-testület át nem ruházható 

hatáskörébe tartozik. A döntést zárt ülésen, minősített többséggel kell meghozni. Ugyanez a 

szabály érvényes a kitüntetés visszavonásáról való döntés esetében is. 

(2) Egyfajta kitüntetést egyazon személy élete folyamán csak egy alkalommal kaphat. 

Ugyanazon személynek, közösségnek újabb díj adományozására csak olyan kiemelkedő 

tevékenység alapján tehető javaslat, amelyet a korábban adományozott díj elnyerése óta 

végzett. 

(3) Kitüntetett személy vagy közösség egymást követő esztendőben nem részesülhet 

kitüntetésben. 

(4) A kitüntető díj adományozását a Kakucsi Lapozgatóban és a www.kakucs.hu honlapon 

közzé kell tenni. 

(5) A kitüntetettekről az Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet. 

(6) A kitüntetésekhez kapcsolódó kifizetésekre fedezetet az éves költségvetési rendeletben 

évente el kell különíteni. 

(7) A Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy - amennyiben nincs megfelelő személy, 

akit díjazni lehetne - az adott évben nem ad ki díjat. 

 

VII. Fejezet 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Ezen rendelet a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő 

kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. A rendelet kifüggesztéséért a jegyző a felelős. 

http://www.kakucs.hu/
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(3) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati „Rónay György 

Díj” alapításáról szóló 9/1998. (V. 12.) számú önkormányzati rendelet és az azt módosító 

későbbi rendeletek, továbbá törlésre kerül az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a 

sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről szóló 6/2009. (IV. 24.) 

számú önkormányzati rendelet 11. és 12. §-a. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

1. számú melléklet az 1/2011. (I. 18.) számú önkormányzati rendelethez 

 

 

KITÜNTETÉSI JAVASLAT 

A KAKUCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSI CÍMHEZ ÉS DÍJAKHOZ 

 

A díj, illetve elismerés megnevezése:  .........................................................................................  

 

A jelölt korábbi szakmai kitüntetése(i):  ......................................................................................   

 

Név:............................................................................................................................................... 

 

Születési hely, idő: ....................................................................................................................... 

 

Anyja neve: .................................................................................................................................. 

 

Iskolai végzettsége: ...................................................................................................................... 

 

Munkahely (nyugdíj mellett vállalt munka esetén is):  

 

....................................................................................................................................................... 

 

Beosztása:...................................................................................................................................... 

 

Lakcíme:........................................................................................................................................ 

 

Értesítési telefonszáma:.......................................e-mail címe:...................................................... 

 

Az átadás tervezett időpontja: ...................................................................................................... 

 

Részletes indokolás: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Dátum: ........................................................................................ 

 

Javaslattevő aláírása: .................................................................. 

Javaslattevő tisztsége: ................................................................. 
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Dr. Kendéné Toma Mária     Farkasné Szabó Mária 

polgármester       jegyző  

 

Kakucs, 2016. július 22. 

 

A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került: 

 

 

Farkasné Szabó Mária 

jegyző 


