
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

76/2018. 
ELŐTERJESZTÉS 

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. április 26-ai ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és 

adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.) önkormányzati 
rendelet módosítására  

 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 

Készítette:    Apollónia Aranka, irodavezető 
    Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 
 

Előzetesen tárgyalja:  KEN, ESZSB 2018. 04. 25. 
  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István 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! 

 

I. 

 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2012. júliusában alkotta meg a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és 

adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) önkormányzati rendeletét (a 

továbbiakban: Ör.), mellyel az adományozható kitüntetések rendszerét és 

adományozásuk rendjét új alapokra helyezte. 

 

A Képviselő-testület a „Pro Sanitate Ferencváros” díjjal azon magánszemélyek 

munkásságát ismeri el, akik a kerület egészségügyi ellátása érdekében – legalább 10 

éven át – kiemelkedő szakmai vagy közszolgálati tevékenységet végeztek vagy 

végeznek. 

Az Ör. 4. § (2) bekezdése értelmében a díjból évente egy adományozható. 

 

Javaslom a „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozási lehetőségének két személyre 

történő megemelését. 

 

II. 

 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 

47. § (3) b) pontja értelmében a Polgármester dönt Ferencváros díszpolgárai temetési 

költségeihez történő hozzájárulásról. Ugyanakkor a Budapest Főváros IX. kerület 

Ferencváros Önkormányzatának díszpolgárai saját halottá történő nyilvánításáról 

jelenleg önkormányzati rendelet nem rendelkezik, arról mérlegelési jogkörében eljárva 

a Képviselő-testület dönt.  

 

Az egységes hatáskörgyakorlás érdekében javaslom a saját halottá történő 

nyilvánítással, valamint a ferencvárosi kitüntetésben részesítettek temetési 

költségeihez való hozzájárulással kapcsolatos döntési jogkört polgármesteri 

hatáskörébe utalni. 

Továbbá kezdeményezem, hogy a Képviselő-testület rendelkezzen azon elhunyt 

személyek esetén az eltemettetésük költségéhez történő hozzájárulás lehetőségéről, 

akik nem minősülnek saját halottnak, de Ferencváros érdekében jelentős érdemeket 

szereztek és ennek elismeréseként ferencvárosi kitüntetésben részesültek. 

 

Fentiekre tekintettel kérem, hogy a T. Képviselő-testület az előterjesztés megtárgyalni 

és a rendeletet elfogadni szíveskedjen. 

 

Budapest, 2018. április 19. 

 

 

         dr. Bácskai János s.k. 

             polgármester 

 



Mellékletek: 

  - 1. számú melléklet: rendelet-tervezet 

  - 2. számú melléklet: a rendelet indokolása 

  - 3. számú melléklet: hatásvizsgálati lap 

  - 4. számú melléklet: kéthasábos változat 

 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről 

szóló 25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2018. (…..) 

önkormányzati rendelet-tervezetet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja 

el. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

Határidő: 2018. április 26. 

Döntési javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy – az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal – 

megalkotja a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 

25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2018. (…..) 

önkormányzati rendeletét. 

Felelős: dr. Dombóvári Csaba, jegyző a kihirdetésért 

Határidő: 15 nap 

 
  



Az előterjesztés 1. számú melléklete 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2018. (…..) 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, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.) 

önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

 

„(2) A díjból évente kettő adományozható, a díjjal bruttó 400.000,- Ft pénzjutalom jár.” 

 

2. § 

 

A Rendelet kiegészül egy új címmel és egy új 12/A. §-al az alábbiak szerint: 

 

„12/A. Saját halottá történő nyilvánítás és temetési költségekhez történő hozzájárulás 

szabályai 

 

12/A. § 

 

(1) A Polgármester dönt Ferencváros elhunyt díszpolgára: 

a) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata saját halottjává 

nyilvánításáról, 

b) temetési költségeihez történő hozzájárulásról bruttó 600.000,- Ft összeghatárig, 

c) temetési helye feletti rendelkezési jog meghosszabbításáról, 

d) sírhelyének gondozási költségeihez történő hozzájárulásról évente bruttó 120.000,- Ft 

összeghatárig. 

 

(2) Az (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt döntések meghozatalára a Polgármester külön-

külön és együttesen is jogosult. 

 

(3) A Polgármester dönt a ferencvárosi kitüntetésben részesült elhunyt személy: 

a) temetési költségeihez történő hozzájárulásról bruttó 300.000,- Ft összeghatárig, 

b) temetési helye feletti rendelkezési jog meghosszabbításáról, 

c) sírhelyének gondozási költségeihez történő hozzájárulásról évente bruttó 120.000,- Ft 

összeghatárig. 

 

(4) A (3) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt döntések meghozatalára a Polgármester külön-

külön és együttesen is jogosult.” 

 

 



 

3. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Budapest, 2018. április …. 

 

  dr. Bácskai János    dr. Dombóvári Csaba 

     polgármester     jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Az előterjesztés 2. számú melléklete 

 

 

Általános indokolás 

 

A „Pro Sanitate Ferencváros” díj évenkénti adományozási lehetőségének megemelését a 

kerület egészségügyi ellátása érdekében hosszú időn át kimagasló munkát végző személyek 

növekvő száma indokolja. 

A Ferencvárosban közmegbecsülésnek örvendő elhunyt személyeket a Budapest Főváros IX. 

kerület Ferencváros Önkormányzata megbecsüli azzal, hogy saját halottjának tekinti, illetve 

részt vállal a temetési költségeiből. 

 

A rendelettervezet részletes indokolása  

 

1. §-hoz 

 

A „Pro Sanitate Ferencváros” díj évenkénti két adományozási lehetőségre történő emelést 

tartalmazza. 

 

2.§-hoz 

 

Rendelkezik a saját halottá nyilvánítás szabályairól. A Polgármester javaslatra, vagy önálló 

hatáskörben dönthet az elhunyt díszpolgárok saját halottá nyilvánításáról és a temetési 

költségeihez történő hozzájárulásról. Továbbá saját hatáskörben dönthet a ferencvárosi 

kitüntetésben részesített elhunyt személyek temetési költségeihez történő hozzájárulásról. 

 

 

3. §-hoz 

 

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Az előterjesztés 3. számú melléklete 

 

 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 

25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

…../2018. (…..) önkormányzati rendeletéhez 

 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendelet-tervezet elfogadásának társadalmi hatása, hogy a Budapest Főváros IX. kerület 

Önkormányzata kifejezi megbecsülését a település érdekében cselekvő polgárok felé. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendeletben foglaltak alapján az Önkormányzat kiadásait csekély mértékben növeli, mely 

növekedés a költségvetés módosítása során kerül átvezetésre. 

 

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 az adminisztrációs terheket érdemben nem befolyásolják, csekély 

mértékben növelik. 

 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek 

rendelkezésre állnak, a rendeletben foglaltak végrehajtásának pénzügyi forrása a költségvetés 

módosítása során kerül biztosításra. 

 

  



Az előterjesztés 4. számú melléklete 

 

A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és 

adományozásuk rendjéről szóló 

25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet  

(hatályos szöveg) 

 

…/2018. (…) önkormányzati rendelet 

a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és 

adományozásuk rendjéről szóló 

25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

(módosítani javasolt szöveg) 

4.§ (2) A díjból évente egy adományozható, 

a díjjal bruttó 400.000,- Ft pénzjutalom jár. 

4.§ (2) A díjból évente kettő adományozható, 

a díjjal bruttó 400.000,- Ft pénzjutalom jár. 

 „12/A. Saját halottá történő nyilvánítás és 

temetési költségekhez történő hozzájárulás 

szabályai 

12/A. § (1) A Polgármester dönt Ferencváros 

elhunyt díszpolgára: 

a) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzata saját halottjává 

nyilvánításáról, 

b) temetési költségeihez történő 

hozzájárulásról bruttó 600.000,- Ft 

összeghatárig, 

c) temetési helye feletti rendelkezési jog 

meghosszabbításáról, 

d) sírhelyének gondozási költségeihez 

történő hozzájárulásról évente bruttó 

120.000,- Ft összeghatárig. 

(2) Az (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt 

döntések meghozatalára a Polgármester 

külön-külön és együttesen is jogosult. 

(3) A Polgármester dönt a ferencvárosi 

kitüntetésben részesült elhunyt személy: 

a) temetési költségeihez történő 

hozzájárulásról bruttó 300.000,- Ft 

összeghatárig és/vagy 

b) temetési helye feletti rendelkezési jog 

meghosszabbításáról és/vagy 

c) sírhelyének gondozási költségeihez történő 

hozzájárulásról évente bruttó 120.000,- Ft 

összeghatárig. 

(4) A (3) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt 

döntések meghozatalára a Polgármester 

külön-külön és együttesen is jogosult.” 

 


