
       Iktató szám: 66/2013. 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. március 07-ei ülésére 

 
 

Tárgy:  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének 25/2012. (VII.16.) önkormányzati rendelete 
a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk 
rendjéről 

 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János, polgármester 
 
Készítette:    Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 
    Temesiné Apollónia Aranka, irodavezető 
 
Előzetesen tárgyalja:  Humán Ügyek Bizottsága 2013. március 06. 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet X  
Határozat  normatív 

  hatósági 
  egyéb 

 
 
A döntéshez  egyszerű   

  minősített X többség szükséges. 
 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen x 
nem  

 
  
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) 
önkormányzati rendelet 5.§ (5) bekezdése értelmében: 
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. 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében 2013. január 1. napjától az 
állam gondoskodik a köznevelési feladatok alapellátásáról. Ugyanezen törvény alapján az 
állami köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
működtetéséről az önkormányzat gondoskodik. 
 
Fentiek alapján a „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozására javaslatot tevők között 
szereplő önkormányzati intézmények meghatározást a nemzeti köznevelésről szóló 
törvényben foglaltaknak megfelelően módosítani szükséges. 
 
Az önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése 2012. évre vonatkozóan a kitüntetések 
adományozására vonatkozó javaslatétel tekintetében eseti rendelkezést tartalmaz, mely 
elhagyható a rendelet szövegéből, tekintettel arra, hogy az 2013. évben már okafogyottá vált. 
 
Mindezek alapján javaslom a T. Képviselő-testület részére, hogy az önkormányzati rendelet 
5.§ (5) bekezdésében „a kerületi önkormányzati intézmények” szövegrészt „ a kerületi 
önkormányzati óvodák, bölcsődék vezetői, és a IX. kerület területén lévő, az önkormányzat 
által működtetett oktatási intézmények” szövegrészre módosítsa. 
 
Budapest, 2013. március 04. 
 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester 

Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képvelő-testülete úgy dönt, 
hogy a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. 
(VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2013. (…) önkormányzati rendeletet 
ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
 
Határidő: 2013. március 07. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
Döntési javaslat: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy megalkotja a …/2013. (…) önkormányzati rendeletét a ferencvárosi kitüntetések 
alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
Határidő: 15 nap. 
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző a kifüggesztésért 



Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) 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 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 5. § (5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„ 5. § (5) A „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozására javaslatot tehet: 

a) a polgármester, 
b) a kerületi önkormányzati óvodák, bölcsődék vezetői, és a IX. kerület 

területén lévő, önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 
vezetői, illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. 
Tankerületének igazgatója, 

c) a kerületi önkormányzati óvodák, bölcsődék vezetői, és a IX. kerület 
területén lévő, önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 
szakmai, érdekképviseleti szervezetei, 

d) legalább 100 ferencvárosi választópolgár, 
e) önkormányzati képviselői frakció.” 
 

 
2. § 

 
A R. 13. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„ 13. § (1) Az adományozható kitüntetésekre vonatkozó javaslatokat írásban, az 1. sz. 
melléklet szerinti nyomtatványon – a „Polgármesteri Elismerő Oklevél” kivételével – az e 
rendeletben meghatározott kitüntetések átadásának napját megelőző legalább 60 nappal 
korábban kell benyújtani, a Jogi és Pályázati Irodára. Az önkormányzati képviselőket, 
frakciókat, intézményvezetőket a javaslat beadási határideje előtt 30 nappal értesíteni kell.” 

 
3. § 

 
A R. 13. §-a egy új (7) bekezdéssel egészül ki: 
 
„ 13. § (7) 2013. évben a „Pro Facultate Ferencváros” díjra vonatkozó javaslatokat 2013. 
április 22. napjáig kell benyújtani.” 

 
Záró rendelkezések 

 
4. § 

 



(1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
(2) A R. 13. § (7) bekezdése 2013. április 23. napján hatályát veszti. 
(3) Ez a rendelet 2013. április 24. napján hatályát veszti. 
 
 
Budapest, 2013. március ….. 
 
 

dr. Bácskai János        dr. Nagy Hajnalka  
     polgármester        jegyző 

 
 

INDOKOLÁS 
 

Általános indokolás 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében 2013. január 1. napjától az 
állam gondoskodik a köznevelési feladatok alapellátásáról. A jogszabályi környezet 
megváltozása indokolja a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet módosítását. 

 
Részletes indokolás 

 
1. §-hoz 
Az önkormányzati rendeletben a „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozására javaslatot 
tevők köre a 2012. évben hatályban lévő közoktatásról szóló törvény alapján lett 
megállapítva, ezért szükséges a rendelkezés aktualizálása. 
 
2. §-hoz 
Az önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése 2012. évre vonatkozóan a kitüntetések 
adományozására vonatkozó javaslatétel tekintetében eseti rendelkezést tartalmaz, mely 
elhagyható a rendelet szövegéből, tekintettel arra, hogy az 2012. október 26-án teljesedésbe 
ment. A továbbiakban a rendeletben történő szabályozása szükségtelen. 
 
3. §-hoz 
A jogszabályváltozás következtében az eljárási szabályokat egy átmeneti rendelkezéssel 
szükséges kiegészíteni. 
 
4. § 
A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. 
  



(hatályos szöveg) 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelete a 
ferencvárosi kitüntetések alapításáról és 

adományozásuk rendjéről 
 

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 
következőket rendeli el: 
 
 
„ 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.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
„ 13. § (1) Az adományozható kitüntetésekre 
vonatkozó javaslatokat írásban, az 1. sz. melléklet 
szerinti nyomtatványon – a „Polgármesteri Elismerő 
Oklevél” kivételével – 2012. évben október 26. 
napjáig, egyébként minden évben az e rendeletben 
meghatározott kitüntetések átadásának napját 
megelőző legalább 60 nappal korábban kell 
benyújtani, a Jogi és Pályázati Irodára. Az 
önkormányzati képviselőket, frakciókat, 
intézményvezetőket a javaslat beadási határideje előtt 
30 nappal értesíteni kell.” 
 

(módosítani javasolt szövege) 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 
ferencvárosi kitüntetések alapításáról és 
adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. 

(VII.16.) önkormányzati rendelet 
 
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 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el: 
 
“ 5. § (5) A „Pro Facultate Ferencváros” díj 
adományozására javaslatot tehet: 

a) a polgármester, 
b) a kerületi önkormányzati óvodák, 

bölcsődék vezetői, és a IX. kerület 
területén lévő, önkormányzat által 
működtetett oktatási intézmények 
vezetői, illetve a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
Budapesti IX. Tankerületének 
igazgatója, 

c) a kerületi önkormányzati óvodák, 
bölcsődék vezetői, és a IX. kerület 
területén lévő, önkormányzat által 
működtetett oktatási intézmények 
szakmai, érdekképviseleti szervezetei, 

d) legalább 100 ferencvárosi 
választópolgár, 

e) önkormányzati képviselői frakció.” 
 

„ 13. § (1) Az adományozható kitüntetésekre 
vonatkozó javaslatokat írásban, az 1. sz. melléklet 
szerinti nyomtatványon – a „Polgármesteri 
Elismerő Oklevél” kivételével – az e rendeletben 
meghatározott kitüntetések átadásának napját 
megelőző legalább 60 nappal korábban kell 
benyújtani, a Jogi és Pályázati Irodára. Az 
önkormányzati képviselőket, frakciókat, 
intézményvezetőket a javaslat beadási határideje 
előtt 30 nappal értesíteni kell.” 
 
A R. 13. §-a egy új (7) bekezdéssel egészül ki: 
 
„ 13. § (7) 2013. évben a „Pro Facultate 
Ferencváros” díjra vonatkozó javaslatokat 2013. 
április 22. napjáig kell benyújtani.” 
 

 



HATÁSVIZSGÁLATI    LAP 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros  
Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati rendelete 

a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. 
(VII.16.) önkormányzati rendelet módosításához 

 
 

1. Társadalmi hatások 
 
Nincs. 
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
 
A rendelet elfogadásával az önkormányzat kiadásai nem növekednek. 
 
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 további adminisztratív terhet nem 
keletkeztet. 
 
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek 
 
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei biztosítottak. 
 
 


