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Tisztelt Képviselő-testület!

A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.
16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: a Rendelet) 13. §. (1) bekezdése alapján az
adományozható kitüntetésekre vonatkozó javaslatokat 2012. évben 2012. szeptember 15ig kellett leadni a Jogi és Pályázati Irodán.
A javaslatok összesítése során megállapítást nyert, hogy számtalan olyan személyre
érkezett javaslat, akik a tevékenységük illetve a kerület érdekében elért eredményeik
alapján méltán viselhetnék a javaslatokban meghatározott ferencvárosi kitüntetést, díjat,
illetve megérdemelten emlékezhetnénk meg róluk posztumusz díj adományozásával.
Fentiekre tekintettel javaslom a Rendelet oly módon történő módosítását, hogy bármely
díjat lehessen posztumusz kitűntetésként adományozni, illetve az arra vonatkozó időkorlát
is megszüntetésre kerüljön, valamint javaslom, hogy önkormányzati képviselői frakció
bármely díjra tehessen javaslatot. Ezzel egyidejűleg a módosítással a javaslatok leadási
határidejét javaslom 2012. október 26-ban meghatározni azzal, hogy a szeptember 15-ig
leadott javaslatok érvényesek és azok érvényességének az elbírálása a jelenlegi módosítást
figyelembevéve történjen. Ezzel lehetőséget kapnak a javaslattevők, hogy további
személyeket, szervezeteket javasoljanak kitüntetésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot és a döntési javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2012. szeptember 25.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló
25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet módosítását egy fordulóban tárgyalja.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. október 4.

DÖNTÉSI JAVASLAT
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
megalkotja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló
25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2012. (….)
önkormányzati rendeletét.
Határidő: 15 nap
Felelős: a jegyző a rendelet kihirdetéséért
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A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének
……………………/2012. (…………) önkormányzati rendelete
a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012.
(VII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és
adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
az alábbiakat rendeli el:
1. §
A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.
16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: a Rendelet) 2. § (8) bekezdése hatályát veszti.
2. §
(1) A Rendelet 3. §-ának címe „Pro Urbe Ferencváros” díj-ra változik.
(2) A Rendelet 3. § (1) bekezdésében a Ferencváros „Pro Urbe” díja kifejezés A
„Pro Urbe Ferencváros” díj kifejezésre változik.
(3) A Rendelet 3. § (4) bekezdésének első mondatában a „Pro Urbe Díj” kifejezés
helyébe a „Pro Urbe Ferencváros” kifejezés lép.
(4) A Rendelet 3. § (5) bekezdésében a „Pro Urbe” kifejezés „Pro Urbe
Ferencváros” kifejezésre változik.
3. §
(1) A Rendelet 4. §-ának címe „Pro Sanitate Ferencváros” díj-ra változik.
(2) A Rendelet 4. § (1) bekezdésében a Ferencváros „Pro Sanitate” díja kifejezés
„Pro Sanitate Ferencváros” díj kifejezésre változik.
(3) A Rendelet 4. § (4) bekezdésének első mondatában a „Pro Sanitate Díj” kifejezés
helyébe a „Pro Sanitate Ferencváros” kifejezés lép.
(4) A Rendelet 4. § (5) bekezdésében a „Pro Sanitate” kifejezés helyébe a „Pro
Sanitate Ferencváros” kifejezés lép és kiegészül egy új e) ponttal az alábbiak
szerint:
„e) önkormányzati képviselői frakció.”

4. §
(1) A Rendelet 5. §-ának címe „Pro Facultate Ferencváros” díj-ra változik.
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(2) A Rendelet 5. § (1) bekezdésében a Ferencváros „Pro Facultate” díja kifejezés
helyébe a „Pro Facultate Ferencváros” díj kifejezés lép.
(3) A Rendelet 5. § (4) bekezdésének első mondatában a „Pro Facultate Díj”
kifejezés helyébe a „Pro Facultate Ferencváros” kifejezés lép.
(4) A Rendelet 5. § (5) bekezdésében a „Pro Facultate” kifejezés helyébe a „Pro
Facultate Ferencváros” kifejezés lép és kiegészül egy új e) ponttal az alábbiak
szerint:
„e) önkormányzati képviselői frakció.”
5. §
(1) A Rendelet 6. §-ának címe „Humanitas Ferencváros” díj-ra változik.
(2) A Rendelet 6. § (1) bekezdésében a Ferencváros „Humantias” díja kifejezés
helyébe a „Humanitas Ferencváros” díj kifejezés lép.
(3) A Rendelet 6. § (4) bekezdésének első mondatában a „Humanitas Díj” kifejezés
helyébe a „Humanitas Ferencváros” kifejezés lép.
(4) A Rendelet 6. § (5) bekezdésében a „Humanitas” kifejezés helyébe a
„Humanitas Ferencváros” kifejezés lép és kiegészül egy új e) ponttal az alábbiak
szerint:
„e) önkormányzati képviselői frakció.”
6. §
(1) A Rendelet 7. §-ának címe „Ferencváros Magyary Zoltán Díja”-ra változik.
(2) A Rendelet 7. § (1) bekezdésében a Ferencváros „Magyary Zoltán” díja
kifejezés helyébe „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” kifejezés lép.
(3) A Rendelet 7. § (4) bekezdésének első mondatában a „Magyary Zoltán Díj”
kifejezés helyébe a „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” kifejezés lép.
(4) A Rendelet 7. § (5) bekezdésében az A „Magyary Zoltán” díj kifejezés helyébe a
„Ferencváros „Magyary Zoltán Díja” kifejezés lép.
7. §
(1) A Rendelet 8. §-ának címe „Ferencváros József Attila Díja”-ra változik.
(2) A Rendelet 8. § (1) bekezdésében A Ferencváros „József Attila” díja kifejezés
helyébe „Ferencváros József Attila Díja” kifejezés lép.
(3) A Rendelet 8. § (4) bekezdésének első mondatában a „József Attila Díj” kifejezés
helyébe a „Ferencváros József Attila Díja” kifejezés lép.
(4) A Rendelet 8. § (5) bekezdésében az A „József Attila” díj kifejezés helyébe
„Ferencváros József Attila Díja” kifejezés lép.
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8. §
(1) A Rendelet 9. §-ának címe „Ferencváros Közbiztonságáért” díj-ra változik.

9. §
(1) A Rendelet 10. §-ának címe „Ferencváros Sportjáért” díj-ra változik.

(2) A Rendelet 10. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A „Ferencváros Sportjáért” díj azon személy vagy csapat, a csapatot működtető,
fenntartó szervezet, nonprofit társaság részére adományozható, aki kiemelkedő
teljesítményt ért el a sportban, és eredményével hozzájárult Ferencváros hírnevének
öregbítéséhez, továbbá munkájával, kiemelkedő tevékenységével segítette a kerület
sportéletének fejlődését.”
(3) A Rendelet 10. § (5) bekezdése kiegészül egy új d) ponttal az alábbiak szerint:
„d) önkormányzati képviselői frakció.”
10. §
A Rendelet 12. §-a kiegészül egy új (11) bekezdéssel az alábbiak szerint:
„(11) A címek és díjak elhunyt személy részére is adományozhatók (a továbbiakban:
posztumusz kitüntetés).”
11. §
A Rendelet 13. § (1) bekezdésében szereplő 2012. szeptember 15-i határidő 2012. október
26-ra módosul.
Átmeneti és záró rendelkezések
12. §
(1) A 2012. szeptember 15-ig benyújtott javaslatok érvényességét jelen rendeletmódosítás figyelembe vételével kell megállapítani.
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a 12. § (1) bekezdés
kivételével hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
(3) E rendelet 12. § (1) bekezdése 2012. december 4-én hatályát veszti.

Budapest, 2012. október

Dr. Bácskai János
polgármester

Dr. Nagy Hajnalka
jegyző
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Indokolás
1. és 10. §: A módosításokkal lehetőség lesz az összes, a rendeletben szabályozott cím
illetve díj posztumusz adományozására is.
2-9. §: A díjak megnevezései és írásmódjai egységesítésére kerül sor.
3-5. és 9. §: A módosítások alapján a továbbiakban az összes díjra tehetnek az
önkormányzati képviselői frakciók javaslatokat.
9. §: Lehetővé válik, hogy a „Ferencváros Sportjáért” díj a teljesítmény elérő csapatot
fenntartó szervezet illetve nonprofit társaság részére is adományozható legyen, ezzel is
elősegítve a csapat további sportteljesítményének növelését.
11. §: A javaslatok benyújtási határidejének hosszabbításával további javaslatok leadása is
lehetővé válik.
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012.
(VII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
…./2012. (……)
önkormányzati rendelethez
1. Társadalmi hatások
A rendelet helyreállítja a kitüntetések erkölcsi értékét.

2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltaknak további költségvetési hatása nincs.
3. Környezeti hatások
A rendeletben foglaltaknak nincs környezetre gyakorolt hatása
4. Egészségügyi követelmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak a Hivatal adminisztrációs terheit nem növelik.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A módosító rendelet a kitüntetésekre javaslatot tevőket egységesíti illetve a posztumusz
kitüntetéseket minden díjnál lehetővé teszi.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
A rendeletben foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek
rendelkezésre állnak, a rendeletben foglaltak végrehajtásának további pénzügyi kihatása,
követelménye az önkormányzat szempontjából nincs.
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Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzata Képviselő-testületének…/2012.
(…) rendelete
a ferencvárosi kitüntetések alapításáról sé
adományozásuk rendjéről szóló 25/2012.(VII.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelete a
ferencvárosi kitüntetések alapításáról és
adományozásuk rendjéről
2. §
(8) A „Ferencváros Díszpolgára” cím elhunyt személy
részére
is
adományozható
(posztumusz
kitüntetés). Posztumusz kitüntetésre az elhunyt
személy az elhunytát követő egy év elteltével
terjeszthető elő.
3. Ferencváros „Pro Urbe” díja
3. §
(1) Ferencváros
„Pro
Urbe”
díja
azon
magánszemélynek,
szervezetnek,
közösségnek adományozható, aki/amely
Ferencvárosért, a kerület környezetének
építéséért, alakításáért, értékének megőrzése
érdekében
kimagasló
egyedi
alkotó
tevékenységet folytatott maradandót alkotott.
3. §
(4) A plakett előlapja a kerület címerét ábrázolja, alatta
az „Otthon, város, Ferencváros” védjegy oltalom alatt
álló önkormányzati szlogen, felső félkörében a "Pro
Urbe Díj" felirattal.
3. §
A „Pro Urbe” díj adományozására javaslatot tehet:
a) legalább 5 helyi önkormányzati képviselő,
b) önkormányzati képviselői frakció,
c) legalább 100 ferencvárosi választópolgár,
d) a polgármester.
4. Ferencváros „Pro Sanitate” díja
4. §
(1) A Ferencváros „Pro Sanitate” díja magánszemély
részére a kerület egészségügyi ellátása érdekében –
legalább 10 éven át – kifejtett kiemelkedő szakmai
vagy közszolgálati tevékenységért adományozható.
4. §
(4) A plakett előlapja a kerület címerét ábrázolja, alatta
az „Otthon, város, Ferencváros” védjegy oltalom alatt
álló önkormányzati szlogen, felső félkörében a "Pro
Sanitate Díj" felirattal.
4.§
(5) A „Pro Sanitate” díj adományozására javaslatot
tehet:
a) a polgármester,
b) a kerületi önkormányzati intézmények vezetői,
c) a kerületi önkormányzati intézmények szakmai,
érdekképviseleti szervezetei,
d) legalább 100 ferencvárosi választópolgár.
5. Ferencváros „Pro Facultate” díja
5. §
(1) A Ferencváros „Pro Facultate”díja a kerület
fiatalságának oktatása, nevelése terén – legalább 10
éven át – kimagasló teljesítményt nyújtó
magánszemély részére adományozható.
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Hatályát veszti

3. „Pro Urbe Ferencváros” díj
3. §
(1) A „Pro Urbe Ferencváros” díj azon
magánszemélynek,
szervezetnek,
közösségnek
adományozható, aki/amely Ferencvárosért, a kerület
környezetének építéséért, alakításáért, értékének
megőrzése érdekében kimagasló egyedi alkotó
tevékenységet folytatott maradandót alkotott.
3. §
(4) A plakett előlapja a kerület címerét ábrázolja,
alatta az „Otthon, város, Ferencváros” védjegy
oltalom alatt álló önkormányzati szlogen, felső
félkörében a "Pro Urbe Ferencváros" felirattal.
3. §
A „Pro Urbe Ferenváros” díj adományozására
javaslatot tehet:
a) legalább 5 helyi önkormányzati képviselő,
b) önkormányzati képviselői frakció,
c) legalább 100 ferencvárosi választópolgár,
d) a polgármester.
4. „Pro Sanitate Ferencváros” díj
4. §
(1) A „Pro Sanitate Ferencváros” díj
magánszemély részére a kerület egészségügyi ellátása
érdekében –legalább 10 éven át – kifejtett
kiemelkedő
szakmai
vagy
közszolgálati
tevékenységért adományozható.
4. §
(4) A plakett előlapja a kerület címerét ábrázolja,
alatta az „Otthon, város, Ferencváros” védjegy
oltalom alatt álló önkormányzati szlogen, felső
félkörében a "Pro Sanitate Ferencváros" felirattal.
4.§
(5) A „Pro Sanitate Ferencváros” díj
adományozására javaslatot tehet:
a) a polgármester,
b) a kerületi önkormányzati intézmények vezetői,
c) a kerületi önkormányzati intézmények szakmai,
érdekképviseleti szervezetei,
d) legalább 100 ferencvárosi választópolgár,
e) önkormányzati képviselői frakció.
5. „Pro Facultate Ferencváros” díj
5. §
(1) A „Pro Facultate Ferencváros” díj a kerület
fiatalságának oktatása, nevelése terén – legalább 10
éven át – kimagasló teljesítményt nyújtó
magánszemély részére adományozható.

5. §
(4) A plakett előlapja a kerület címerét ábrázolja, alatta
az „Otthon, város, Ferencváros” védjegy oltalom alatt
álló önkormányzati szlogen, felső félkörében a "Pro
Facultate Díj" felirattal.
5. §
(5) A „Pro Facultate” díj adományozására javaslatot
tehet:
a) a polgármester,
b) a kerületi önkormányzati intézmények vezetői,
c) a kerületi önkormányzati intézmények szakmai,
érdekképviseleti szervezetei,
d) legalább 100 ferencvárosi választópolgár.
6. Ferencváros „Humanitas” díja
6. §
(1) A Ferencváros „Humanitas” díja a kerület szociális
ellátása területén –legalább 10 éven át – végzett
kiemelkedő tevékenységet végző magánszemély
részére adományozható.
6. §
(4) A plakett előlapja a kerület címerét ábrázolja, alatta
az „Otthon, város, Ferencváros” védjegy oltalom alatt
álló önkormányzati szlogen, felső félkörében a
"Humanitas Díj" felirattal.
6. §
(5) A „Humanitas” díj adományozására javaslatot
tehet:
a) a polgármester,
b) a kerületi önkormányzati intézmények vezetői,
c) a kerületi önkormányzati intézmények szakmai,
érdekképviseleti szervezetei,
d) legalább 100 ferencvárosi választópolgár.
7. Ferencváros „Magyary Zoltán” díja
7. §
(1)
Ferencváros
„Magyary
Zoltán”
díja
adományozható annak, aki a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatalában legalább 10 éven át a munkáját
kiemelkedő
színvonalon
végző
köztisztviselő,
ügykezelő és fizikai alkalmazott részére.
7. §
(4) A plakett előlapja a kerület címerét ábrázolja, alatta
az „Otthon, város, Ferencváros” védjegy oltalom alatt
álló önkormányzati szlogen, felső félkörében a "
Magyary Zoltán Díj " felirattal.
7. §
(5) A „Magyary Zoltán” díj adományozására javaslatot
tehet:
a) polgármester,
c) jegyző,
d) a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek
vezetői.
8. Ferencváros „József Attila” díja
8. §
(1) A Ferencváros „József Attila” díja a kultúra terén
kiemelkedő teljesítményt nyújtó magánszemély
részére adományozható.
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5. §
(4) A plakett előlapja a kerület címerét ábrázolja,
alatta az „Otthon, város, Ferencváros” védjegy
oltalom alatt álló önkormányzati szlogen, felső
félkörében a "Pro Facultate Ferencváros" felirattal.
5. §
(5) A „Pro Facultate Ferencváros” díj
adományozására javaslatot tehet:
a) a polgármester,
b) a kerületi önkormányzati intézmények vezetői,
c) a kerületi önkormányzati intézmények szakmai,
érdekképviseleti szervezetei,
d) legalább 100 ferencvárosi választópolgár,
e) önkormányzati képviselői frakció.
6. „Humanitas Ferencváros” díj
6. §
A „Humanitas Ferencváros” díj a kerület szociális
ellátása területén –legalább 10 éven át – végzett
kiemelkedő tevékenységet végző magánszemély
részére adományozható.
6. §
(4) A plakett előlapja a kerület címerét ábrázolja,
alatta az „Otthon, város, Ferencváros” védjegy
oltalom alatt álló önkormányzati szlogen, felső
félkörében a "Humanitas Ferencváros" felirattal.
6. §
(5)
A
„Humanitas
Ferencváros”
díj
adományozására javaslatot tehet:
a) a polgármester,
b) a kerületi önkormányzati intézmények vezetői,
c) a kerületi önkormányzati intézmények szakmai,
érdekképviseleti szervezetei,
d) legalább 100 ferencvárosi választópolgár,
e) önkormányzati képviselői frakció.
7. „Ferencváros Magyary Zoltán Díja”
7. §
(1) „Ferencváros Magyary Zoltán Díja”
adományozható annak, aki a Budapest Főváros IX.
Kerület
Ferencváros
Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalában legalább 10 éven át a
munkáját
kiemelkedő
színvonalon
végző
köztisztviselő, ügykezelő és fizikai alkalmazott
részére.
7. §
(4) A plakett előlapja a kerület címerét ábrázolja,
alatta az „Otthon, város, Ferencváros” védjegy
oltalom alatt álló önkormányzati szlogen, felső
félkörében a "Ferencváros Magyary Zoltán Díja"
felirattal.
7. §
(5) „Ferencváros Magyary Zoltán Díja”
adományozására javaslatot tehet:
a) polgármester,
c) jegyző,
d) a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek
vezetői.
8. „Ferencváros József Attila Díja”
8. §
(1) „Ferencváros József Attila Díja” a kultúra terén
kiemelkedő teljesítményt nyújtó magánszemély
részére adományozható.

8. §
(4) A plakett előlapja a kerület címerét ábrázolja, alatta
az „Otthon, város, Ferencváros” védjegy oltalom alatt
álló önkormányzati szlogen, felső félkörében a "József
Attila Díj" felirattal.
8. §
(5) A „József Attila” díj adományozására javaslatot
tehet:
a) legalább 5 helyi önkormányzati képviselő,
b) önkormányzati képviselői frakció,
c) legalább 100 ferencvárosi választópolgár,
d) a polgármester.
9. „Ferencváros Közbiztonságáért” díja
10. „Ferencváros Sportjáért” díja
10. §
(1) A „Ferencváros Sportjáért” díj azon személy vagy
csapat részére adományozható, aki kiemelkedő
teljesítményt ért el a sportban, és eredményével
hozzájárult
Ferencváros
hírnevének
öregbítéséhez, továbbá munkájával, kiemelkedő
tevékenységével segítette a kerület sportéletének
fejlődését.
10. §
(5) A „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására
javaslatot tehet:
a) ferencvárosi sportegyesületek vezetői,
b) polgármester,
c) legalább 100 ferencvárosi választópolgár.
12. §
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8. §
(4) A plakett előlapja a kerület címerét ábrázolja,
alatta az „Otthon, város, Ferencváros” védjegy
oltalom alatt álló önkormányzati szlogen, felső
félkörében a "Ferencváros József Attila Díja"
felirattal.
8. §
(5)
„Ferencváros
József
Attila
Díja”
adományozására javaslatot tehet:
a) legalább 5 helyi önkormányzati képviselő,
b) önkormányzati képviselői frakció,
c) legalább 100 ferencvárosi választópolgár,
d) a polgármester.
9. „Ferencváros Közbiztonságáért” díj
10. „Ferencváros Sportjáért” díj
10. §
(1) A „Ferencváros Sportjáért” díj azon személy vagy
csapat, a csapatot működtető, fenntartó szervezet,
nonprofit társaság részére adományozható, aki
kiemelkedő teljesítményt ért el a sportban, és
eredményével hozzájárult Ferencváros hírnevének
öregbítéséhez, továbbá munkájával, kiemelkedő
tevékenységével segítette a kerület sportéletének
fejlődését.
10. §
(5) A „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására
javaslatot tehet:
a) ferencvárosi sportegyesületek vezetői,
b) polgármester,
c) legalább 100 ferencvárosi választópolgár,
d) önkormányzati képviselői frakció.
12. §
(11) A címek és díjak elhunyt személy részére is
adományozhatók (a továbbiakban: posztumusz
kitüntetés)

