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Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzatának polgármestere dr. Hoffmann Tamás, valamint Sass Szilárd önkormányzati
képviselő azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunk Polgármesteréhez, hogy kövessük
példájukat és alapítsunk az általuk alapított díjakhoz hasonló díjakat testvértelepüléseink
iskolái számára a Kárpát-medencében.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2012. november 11-én, a Kerület
Napján jelentette be, és indította útjára „A magyar nyelvért” díjat. Ez az elismerés a magyar
tanítási nyelvű általános iskolák diákjainak támogatásáról szól a Kárpát-medencében található
testvértelepüléseken.
Az Újbuda Önkormányzata által indított kezdeményezéshez csatlakozva az önkormányzati
rendelet tervezet értelmében a minden településen nevet is kapna az emlékdíj.
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a kezdeményezés kézhezvételét követően a
határon túli testvértelepüléseinnek felvettük a kapcsolat annak érdekében, hogy az
emlékdíjhoz párosuló nevek tekintetében tegyék meg javaslataikat, és nevezzenek meg egyegy nagy tiszteletnek örvendő egykori pedagógust, vagy olyan országos hírű személyt, aki a
magyar nyelv művelésének meghatározó személyisége volt az adott településnek.
A testvértelepüléseink részéről érkezett kezdeményezések alapján az alábbi emlékdíjak
megalapítását javaslom a T. Képviselő-testület részére
- „A magyar nyelvért dr. Papp György” emlékdíjat Magyarkanizsa (Vajdaság-Szerb
Köztársaság),
- „A magyar nyelvért Hajdók Géza” emlékdíjat Királyhelmec Város (Felvidék-Szlovákia),
- „A magyar nyelvért Karádi László” emlékdíjat Beregszász Város (Kárpátalja-Ukrajna),
- „A magyar nyelvért Barabás Samu” emlékdíjat Sepsiszentgyörgy (Erdély-Románia).
Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.
Budapest, 2013. május 30.
Formanek Gyula s.k.
alpolgármester
Határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képvelő-testülete úgy dönt,
hogy a „A magyar nyelvért” emlékdíjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló
…/2013. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja és fogadja el.
Határidő: 2013. június 06.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester
Döntési javaslat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy megalkotja a „A magyar nyelvért” emlékdíjak alapításáról és adományozásuk rendjéről
szóló …/2013. (…) önkormányzati rendeletét.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Nagy Hajnalka, jegyző a kifüggesztésért

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati rendelete
„A magyar nyelvért” emlékdíjak alapításáról és adományozásuk rendjéről

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
(1) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testület
megalapítja „A magyar nyelvért” emlékdíjakat (továbbiakban: emlékdíjak) az alábbiak
szerint:
a) „A magyar nyelvért dr. Papp György” emlékdíjat Magyarkanizsa (Vajdaság-Szerb
Köztársaság),
b) „A magyar nyelvért Hajdók Géza” emlékdíjat Királyhelmec Város (FelvidékSzlovákia),
c) „A magyar nyelvért Karádi László” emlékdíjat Beregszász Város (Kárpátalja-Ukrajna),
d) „A magyar nyelvért Barabás Samu” emlékdíjat Sepsiszentgyörgy (Erdély-Románia)
testvértelepülések magyar tanítási nyelvű általános iskolás diákjai támogatására.
(2) Az emlékdíjakból évente testvértelepülésenként egy-egy adományozható, az emlékdíjjal
100.000,- Ft pénzjutalom jár.
(3) Az emlékdíjak azon végzős diákoknak adományozhatók, akik általános iskolai
tanulmányaik során kimagasló eredményt értek el a magyar nyelv tanulásában és
művelésében, valamint tanulmányaikat gimnáziumban vagy középiskolában kívánják
folytatni.
2. §
(1) Az emlékdíjakat az 1.§ (1) bekezdésében meghatározott testvértelepülések magyar tanítási
nyelvű általános iskolák tantestülete ítéli oda az intézményben tanító magyartanár(ok)
javaslatára.
(2) Az emlékdíjakat testvértelepülésenként egy diák kaphatja meg, amelyek különösen
indokolt esetben megoszthatók. Az emlékdíjak összege testvértelepülésenként összesen
évente 100.000,- Ft.
(3) Az emlékdíjakkal együtt járó pénzjutalmak összegét, évente összesen 400.000,- Ft-ot
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőt-testülete a
mindenkori költségvetésében a „testvérvárosi kapcsolatok” költségvetési soron
támogatásként biztosítja testvértelepülései számára.
(4) Az emlékdíjak adományozását emléklap igazolja. Az emléklap tartalmazza:
a) az adományozott nevét,
b) az iskola nevét,
c) az adományozás indokát,
d) a testvér-település nevét,

e) az emlékdíj átadásának keltét,
f) a kerület címerét,
g) a polgármester, az oktatásért felelős alpolgármester, továbbá az oktatási
intézmény igazgatójának és az adományozott magyartanárának aláírását.
(5) Az emlékdíjak 2013. évben az adott testvértelepülés oktatási intézmény tanévnyitó
ünnepségén, egyébként minden évben a tanévzáró ünnepségén kerülnek átadásra.
Záró rendelkezések
3. §
E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Budapest, 2013. ……… hó …. nap
dr. Bácskai János
polgármester

dr. Nagy Hajnalka
jegyző

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az önkormányzati rendelet a Kárpát-medencében található testvérteleüléseken, magyar
tanítási nyelvű általános iskolákban tanuló diákok támogatására tesz javaslatot. Az
„ösztöndíj” odaítélésnek szabályozottsága és átláthatósága a rendeleti úton alapított díj
adományozásával együtt járó jutalmazás útján biztosítható leginkább.
„A magyar nyelvét” emlékdíjak alapításával és adományozásával az Önkormányzat mind a
négy településen segíti a határon túli magyarságot.
Részletes indokolás
1. §-hoz
Az önkormányzati rendelet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testülete által alapítandó emlékdíjakról, az emlékdíjakkal együtt járó pénzjutalom
összegéről, valamint a díjban részesülő testvértelepülések köréről rendelkezik.
2. §-hoz
Az önkormányzati rendelet a rendelettel alapított díjak adományozására vonatkozó
részletszabályokról rendelkezik.
3. §-hoz
Az önkormányzati rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.
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1. Társadalmi hatások
Az önkormányzati rendelet megalkotása a testvérvárosi kapcsolatok erősítését
szolgálja.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
Az önkormányzati rendelet gazdasági hatása nem jelentős.
3. Környezeti hatások
A rendeletben foglaltaknak környezeti következményei nincsenek.
4. Egészségügyi követelmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak az önkormányzat részére minimális további adminisztratív
terhet keletkeztet.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi
feltételek
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei biztosítottak.

