Iktató szám: 24/2020.

Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. január 30-i ülésére
Tárgy:

Javaslat a helyi önkormányzat jelképeiről valamint a
„Ferencváros” név használatáról szóló 6/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:

Baranyi Krisztina polgármester

Készítette:

Jogi és Pályázati Iroda, Jogi Csoport

Előzetesen tárgyalja:

Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat

x

x
A döntéshez egyszerű
minősített

normatív
hatósági
egyéb

x többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

x

x

Tisztelt Képviselő-testület!
A 21. század új kihívások és igények elé állítja az önkormányzatokat abban a tekintetben is,
hogy vizuálisan mit sugároznak magukról az emberek felé.
Ez utóbbi maga az önkormányzati arculat, amely a rendezvényeinktől kezdve az online és
offline médiáig mindenhol megjelenik.
Úgy véljük, hogy a korábbi, szintén esztétikus arculat helyett napjainkban egy letisztultabbra,
modernebbre van szükség. Ez nem a régebbi elemek teljes elvetését jelenti, hanem alapos
“leporolást”, a hagyományos és a korszerű vizuális formák ötvözetét. Olyan ötvözetét, amely
jó ideig nem szorul majd újabb átalakításra, és amelyre az egész kerület büszke lehet.
Mindannyiunk

érdeke,

hogy

a

Ferencvárosra

jellemző

progressziót

és

egyben

hagyománytiszteletet ebben a formában is megjelenítsük.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak
megtárgyalására, valamint a határozati és döntési javaslat elfogadására.
Budapest, 2020. január 24.
Baranyi Krisztina s.k.
polgármester
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Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
helyi önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról szóló 6/2015.
(II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2020. (…..) önkormányzati
rendeletet ugyanazon napirend keretében tárgyalja és alkotja meg.
Határidő: 2020. január 30.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

Döntési javaslat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
……/2020. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal megalkotja Budapest
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról szóló 6/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelete módosításáról szóló…/2020. (…..) önkormányzati rendeletét.
Határidő: 2020. január 30.
Felelős: a jegyző a rendelet kihirdetéséért
Mellékletek: 1. rendelet-tervezet
2. indokolás
3. hatásvizsgálati lap
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a …./2020. sz. előterjesztés 1. számú melléklete
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2020. (…..) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
a helyi önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról szóló
6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról
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. Módosító rendelkezések
1.§ (1) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
helyi önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról szóló 6/2015.
(II.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (4) bekezdésében, 8. § (2)
bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében az „embléma” szövegrész helyébe a „logó” szövegrész
lép.
(2) A Rendelet „A címer, az embléma és a jelmondat engedélyhez nem kötött használata”
alcíme helyébe a következő alcím lép: „A címer, a logó és a jelmondat engedélyhez nem
kötött használata”
(3) A Rendelet 4. § (1)-(3) bekezdéseiben az „emblémát” szövegrész helyébe a „logót”
szövegrész lép.
(4) A Rendelet 1. § (3) bekezdésében az „emblémáját” szövegrész helyébe a „logóját”
szövegrész lép.
2.§ A Rendelet 2. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A jelmondat képi megjelenési formája:
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A jelmondat szövegszerű megjelenési formája:
Otthon, Város: Ferencváros”
3.§ A Rendelet 2. § (4) bekezdésében az „A zászló zöld mezőben középütt fehér pólya, rajta
az (1) bekezdés szerinti címer, a címer alatt a jelmondat szerepel.” szövegrész helyébe az „A
zászló zöld mezőben középütt fehér pólya, rajta az (1) bekezdés szerinti címer.” szövegrész
lép.
4. § A Rendelet 2. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A jelképek méretarányos, színes grafikai képét, a megfelelő színazonosítást, a
logó színes, grafikai képét az 1. számú melléklet tartalmazza.”
5.§ A Rendelet 7. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerint kérelmet a rendelet 2. számú melléklete szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani.”
6. § A Rendelet 8. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat címerének és logójának kicsinyítése az 1. számú mellékletben
szereplő méretek szerint lehetséges.”
7. § A Rendelet 10. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (3) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet a rendelet 3. számú melléklete szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani.”
8. § (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
2. Hatályon kívül helyező rendelkezések
9.§ Hatályát veszti:
1. a Rendelet 2. számú melléklete,
2. a Rendelet 3. számú melléklete,
3. a Rendelet 4. számú melléklete.
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3. Záró rendelkezések
10. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Budapest, 2020. ……
dr. Dombóvári Csaba
jegyző

Baranyi Krisztina
polgármester
Záradék:
A fenti rendelet 2020. február …..-én kihirdetve.

dr. Dombóvári Csaba
jegyző
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6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete
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Ferencváros logója minimum 15 mm-es méretben használandó, 15 mm esetén 300 DPI
felbontásban. A méret és a felbontás ugyanebben az arányban változik.
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6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete
Önkormányzati jelkép, logó használatának engedélyezése iránti kérelem

Kérelmező neve:
telefonszáma/e-mail címe:
Kérelmező képviselőjének neve:
telefonszáma/e-mail címe:
Kérelmező címe:
Kérelmező
cégjegyzékszáma/nyilvántartásba vételi
száma:
Az önkormányzati jelképet, logót
hordozó termék, tárgy megnevezése,
mennyisége:

A termék, tárgy felhasználásának célja,
időtartama:

A jelkép előállításának megjelenési
formája, anyaga:
Az esetleges terjesztés, forgalomba
hozatal módja, terjesztési köre:
A felhasználásért, terjesztésért felelős
személy pontos adatai:

A kérelemhez csatolni kell az alábbiakat:
1. Amennyiben Kérelmező helyett képviselő jár el, a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum
2. A címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, tervét, másolatát, makettjét)
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6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete
Névhasználat engedélyezése iránti kérelem

Kérelmező neve:
telefonszáma/e-mail címe:
Kérelmező képviselőjének neve:
telefonszáma/e-mail címe:
Kérelmező címe:
Kérelmező
cégjegyzékszáma/nyilvántartásba vételi
száma:
A kérelmező tevékenységi körét:

A használat célja, módja, időtartama:

A kérelemhez csatolni kell az alábbiakat:
1. Amennyiben Kérelmező helyett képviselő jár el, a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum
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a …./2020. sz. előterjesztés 2. számú melléklete
Általános indokolás
A 21. század új kihívások és igények elé állítja az önkormányzatokat abban a tekintetben is,
hogy vizuálisan mit sugároznak magukról az emberek felé.
Ez utóbbi maga az önkormányzati arculat, amely a rendezvényeinktől kezdve az online és
offline médiáig mindenhol megjelenik.
Úgy véljük, hogy a korábbi, szintén esztétikus arculat helyett napjainkban egy letisztultabbra,
modernebbre van szükség. Ez nem a régebbi elemek teljes elvetését jelenti, hanem alapos
“leporolást”, a hagyományos és a korszerű vizuális formák ötvözetét. Olyan ötvözetét, amely
jó ideig nem szorul majd újabb átalakításra, és amelyre az egész kerület büszke lehet.
Mindannyiunk

érdeke,

hogy

a

Ferencvárosra

jellemző

progressziót

és

egyben

hagyománytiszteletet ebben a formában is megjelenítsük.

Részletes indokolás
1.§
A Rendeletben az embléma kifejezést a logó kifejezés használata váltja fel.
2.§
A jelmondat képi megjelenítését tartalmazza.
3.§
„A címer alatt a jelmondat szerepel” szövegrész kikerül a Rendelet szövegéből.
4.§-9.§
A Rendelet egyes mellékleteinek hatályon kívül helyezése, új melléklet alkotása, valamint
korábbi mellékletek átszámozása.
10.§
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik
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a …./2020. sz. előterjesztés 3. számú melléklete
HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról szóló 6/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelete módosításáról szóló…/2020.(…..) önkormányzati rendeletéhez
1. Társadalmi hatások
A rendelet módosításnak nincsenek jelentős társadalmi hatásai.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet módosításával az önkormányzat kiadásai kis mértékben emelkednek.
3. Környezeti és egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi
következménye nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet módosításával az adminisztrációs terhek nem növekednek.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
Nem kötelező jogalkotás.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak,
a pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak.
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