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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. március 4-i ÜLÉSÉRE 

 

Zárt ülésen tárgyalandó! 

 
Az előterjesztés tárgya: Javaslat a 2020. évi kitüntetések adományozására 

A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Ebben az évben is lesz Majális, melynek időpontja 2020. május 1. Ezen a napon szeretnénk átadni 

a Mánfáért díjakat, illetve a Díszpolgári címet.  

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi kitüntetések adományozásáról szóló 

6/2018 (VII.4.) sz. önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) lehetőséget ad arra, hogy a 

képviselő-testület abból a célból, hogy tiszteletét és megbecsülését fejezze ki olyan személyek előtt, 

akik Mánfa község társadalmi, gazdasági, kulturális, tudományos vagy sportéletének fejlődésén 

munkálkodtak, mindezzel kimagasló és maradandó eredményekkel hozzájárulva a település 

gazdagodásához kitüntető címet adományozzon. 

A Rendelet a „Mánfa Község Díszpolgára” kitüntető címet, valamint „Mánfáért” kitüntető díj 

adományozását az alábbiak szerint szabályozza:  

„4 § 

(1) Kitüntető cím és díj adományozását indokolással ellátott – írásbeli vagy a képviselő-testület 

ülésén előterjesztett szóbeli –javaslattal a Képviselő-testület tisztségviselője, tagja vagy 

bizottsága kezdeményezheti.  

 

(2) A kitüntető cím vagy díj adományozására irányuló javaslatot a polgármester – 

akadályoztatása esetén az alpolgármester – terjeszti képviselő-testület elé.  

 

(3) Naptári éven belül legfeljebb: 

 

a) egy „Mánfa Község Díszpolgára” kitüntető cím, és 

b) három „Mánfáért” kitüntető cím, 

 

adományozható.  

 

(4) A „Mánfáért” kitüntető címet három éven belül csak egyszer lehet odaítélni ugyanannak a 

személynek, vagy csoportnak. 

… 

(7) A kitüntető címek és díjak átadására ünnepélyes keretek között, ünnepi képviselő-testületi 



ülésen, a község jeles napján vagy a község egyéb jelentősebb eseményén, rendezvényén 

kerül sor. A díjak átadásáról a polgármester gondoskodik, döntéséről az átadást 

megelőzően értesítenie kell a képviselő-testület tagjait. 

5 § 

(1) A kitüntető címben vagy díjban részesítettnek az adományozáskor a polgármester oklevelet 

ad át. 

(2) Az oklevél tartalmazza: 

a) az adományozó megjelölését, 

b) a képviselő-testület határozatának megjelölését, 

c) az adományozott nevét, és 

d) az adományozó pecsétjét. 

 

(3) Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá. 

 

(4) Külföldi állampolgárnak a díszpolgári cím adományozásakor saját államának nyelvén, ha 

ez nem lehetséges, német, angol vagy francia nyelvű, a díszpolgári oklevél hiteles 

fordításáról készült szövegét is mellékelni kell. 

 

(5) A díszpolgári cím meghalt személy részére történő adományozásakor a díszoklevelet az 5. 

§ (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az elhunyt családi képviselőjének kell átadni. 

Amennyiben a díszoklevél átadása valamilyen oknál fogva a fentiek szerint nem valósítható 

meg, úgy az oklevelet a Janus Pannonius Múzeum Baranya Megyei Helytörténeti 

Gyűjteményében kell elhelyezni. 

 

 (6)  A kitüntető cím és díj adományozásakor a kitüntetett legfeljebb 10.000,- Ft értékű 

ajándékban részesül.” 

 

Az elmúlt években adományozott „Mánfa Község Díszpolgára” kitüntető címben, valamint 

„Mánfáért” kitüntető díjban részesültek névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

A kitüntető cím adományozásáról a képviselő-testületi ülésen teszek javaslatot. 

 

A képviselő-testület a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) a) pontja alapján. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 

támogatni szíveskedjék!  

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 

 

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján megtárgyalta a „Javaslat a 2020. évi 

kitüntetések adományozására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület 2020. évben a „Mánfa Község Díszpolgára” kitüntető címet valamint 

„Mánfáért” kitüntető díjat az alábbi személyeknek adományozza: 

 

„Mánfa Község Díszpolgára” kitüntető címet ………………………………..…… nak/nek,  

„Mánfáért” kitüntető díjat ……………….………………………………………… nak/nek, 

„Mánfáért” kitüntető díjat ……………….………………………………………… nak/nek, 

„Mánfáért” kitüntető díjat ……………….………………………………………… nak/nek, 

 



2. Felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetéseket a „Majális” keretében rendezett ünnepélyes 

képviselő-testületi ülésen adja át. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

 

Mánfa, 2020. február 27. 

 

 

 

         Takács Zsolt 

polgármester 


