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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 2012 júliusában alkotta meg a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és 

adományozásuk rendjéről szóló rendeletét, melyben a kitüntetések rendszerét és 

adományozásuk rendjét a korábbihoz képest új alapokra helyezte. 

 

I. A kitüntetések között jelenleg nincs olyan, amely kifejezetten a környezetvédelemmel 

és természettudománnyal kapcsolatos munkásságért járna, holott a kerület életében kiemelten 

fontos szerepe van ennek.  

Ferencváros Budapest egyik „legzöldebb” kerülete, melynek fejlesztése érdekében minden 

évben költségvetésben külön soron szerepel a környezetvédelem egyre növelve az ott 

található keretösszeget. Tavaly 29 millió forint került elkülönítésre. 

Minden évben több környezet- és természetvédelmi rendezvényt szervezünk illetve 

csatlakozunk országos rendezvényekhez. Évente többször van veszélyes hulladék gyűjtési 

akciónk, légszennyezést mérő állomást üzemeltetünk, pályázatot hirdetünk a társasházak 

számára „Zöld Udvar” címmel, folyamatosan támogatjuk az „Intézményi Zöldprogramot”, 

valamint a környezettudatos nevelést az oktatási, nevelési intézményekben. Minden évben 

csatlakozunk az autómentes naphoz, a Teszedd! akcióhoz és a Föld napja programokhoz.  

 

Javaslom, hogy egy új kitüntetés alapításával ismerjük el azon személyek munkásságát akik 

Ferencváros környezet- és természetvédelme érdekében munkásságukkal Ferencváros 

fejlődése érdekében maradandót alkottak. Az új díjnak javaslom a „Ferencváros Környezet- 

és Természetvédelméért” díj elnevezést. Javaslom, hogy a díj minden évben a 

Környezetvédelmi Világnap (június 05.) alkalmából kerüljön átadásra. 

A díjjal együtt 400.000.- Ft. pénzjutalmat javaslok meghatározni. 

 

A környezet- és természetvédelem területén kiemelkedik a Ferencvárosban élő Schmidt Egon 

munkássága, aki „Budapesten látta meg a napvilágot, de becsehelyi származású családja miatt 

mindig is zalai kötődésűnek vallotta magát. Gyermekkorától kezdve érdeklődött a madarak 

iránt. A madarak megfigyeléséről naplót írt, amelynek azonban a család kitelepítésekor 

nyoma veszett. Származása miatt nem mehetett egyetemre, ezért autodidakta módon tanult. 

1954-től a Fővárosi Állat- és Növénykertnél, majd a Magyar Madártani Intézetnél dolgozott, 

többek között a Madárgyűrűző Központot vezette. 1980-tól az Állatvilág című lap 

szaklektora. A Kisdobos gyermekmagazinban változó címmel - Kedvenceink a lakásban, Nézz 

a lábad elé! - állandó rovata volt. Számos természetvédelmi ismeretterjesztő könyvet írt, 

leginkább a madárvédelem témakörében. Éveken át kutatta a hazai bagolyfajok táplálkozását 

a köpeteik elemzése alapján. A hazai rigófélék elismert szakértője, a nemzetközileg jegyzett 

német Neue Brehmbücherei monográfiasorozatban ő írta a kékbegyet és (Farkas Tiborral 

közösen) a kövirigót bemutató köteteket. Művei között külön csoportot képeznek a 

kirándulások leírásai, melyek nem csak ismert hazai (és néhány külföldi) madárparadicsomot 

mutatnak be, hanem olyan közismert élőhelyeket, mint a Dunakanyar, a Margit-sziget, a 

Gellért-hegy, a Városliget. Alelnöke volt a Magyar Madártani és Természetvédelmi 

Egyesületnek. Éveken át Balogh Istvánnal együtt készített hangfelvételekkel színesített kis 

anyagokat a Magyar Rádió Oxigén című műsorába.” (wikipedia) 
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2015-ben is javaslom az újonnan alapított díj adományozását Schmidt Egon részére, a 

rendelet átmeneti rendelkezésében és a határozati javaslatban meghatározott módon. 

 

II. A legtöbb javaslat idén is a „Pro Facultate Ferencváros” díjra érkezett. A kerület 

fiatalságának oktatás, nevelése terén számos olyan személy van, aki munkássága alapján 

érdemes lenne a díjra. Ezért javaslom, hogy az adományozható díjak számát kettőről négyre 

emelje a Képviselő-testület. 

 

III. A fentieken kívül a mellékelt rendelet-módosításban néhány technikai jellegű 

módosításra is sor kerül, melyek a bizottságok nevével, a kerület emblémájával kapcsolatos 

módosításokat tartalmaznak. 

 

Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a 

határozati javaslatot illetve a rendeletet pedig elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Budapest, 2015. május 18. 

 

 

       Tisztelettel: 

 

 

         dr. Bácskai János s.k. 

             polgármester 

 

 

1. 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 …./2015. (…..) önkormányzati 

rendelet-tervezetet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2015. május 21. 

 

Döntési javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megalkotja a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 

25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2015. (…..) 

önkormányzati rendeletét. 

Felelős: a kihirdetésért jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

2. Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a 

Polgármester részére, hogy a „Ferencváros Környezet- és Természetvédelméért” díjat 2015-

ben Schmidt Egon részére adományozza. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2015. június 30. 



az előterjesztés 1. számú melléklete 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2015. (.....) 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: a Rendelet) 5. § (2) bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

 

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

 

2. § 

 

A Rendelet kiegészül egy új címmel és egy új 10/A. §-al az alábbiak szerint: 

 

„ 10/A. „Ferencváros Környezet- és Természetvédelméért” díj 

 

10/A § 

 

(1) „Ferencváros Környezet- és Természetvédelméért” díj azon magánszemélynek, 

szervezetnek, közösségnek adományozható, aki/amely Ferencváros környezet- és 

természetvédelme érdekében munkásságával Ferencváros fejlődésért maradandót 

alkotott. 

(2) A díjból évente egy adományozható. A díjjal magánszemély esetében bruttó 400.000.- Ft 

pénzjutalom jár. 

(3) A cím az adományozást tanúsító – 4. §-ban részletezett – díszes bekeretezett oklevélből, 

70 mm átmérőjű kör alakú bronz plakettből és a plakett kicsinyített másának fekvő 

ellipszis alakú (40 mm széles és 30 mm magas) jelvényéből áll. 

(4) A plakett előlapja az Önkormányzat - 6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (3) 

bekezdésében meghatározott - emblémáját ábrázolja felső félkörében a „Ferencváros 

Környezet- és Természetvédelméért Díj” felirattal. A hátoldalon szabad asszociációt 

elindító kompozíció szerepel a kerület jellegzetességének számító Bakáts térről. Mindkét 

oldal alján ugyanaz a hullámvonalakból álló kompozíció szerepel, mely önkormányzati 

arculati visszatérő vizuális elem. 

(5) A „Ferencváros Környezet- és Természetvédelméért” díj adományozására javaslatot tehet: 

a) a környezet- és természetvédelem területén tevékenységet folytató ferencvárosi 

civil szervezetek vezetői, 

b) polgármester, 

c) legalább 100 ferencvárosi választópolgár, 

d) önkormányzati képviselői frakció. 



(6) A kitüntetés átadására minden évben a Környezetvédelmi Világnap (június 05.) 

alkalmából kerül sor. 

(7) A díj adományozására beérkező javaslatokat a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Bizottság rangsorolja és terjeszti a Képviselő-testület elé.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 2. § (4) bekezdésének, 3. § (4) bekezdésének, 4. § (4) bekezdésének, 5. § (4) 

bekezdésének, 6. § (4) bekezdésének, 7. § (4) bekezdésének, 8. § (4) bekezdésének 9. § (4) 

bekezdésének és 10. § (4) bekezdésének első mondatában található „a kerület címerét 

ábrázolja, alatta az „Otthon, város, Ferencváros’ védjegy oltalom alatt álló önkormányzati 

szlogen,” kifejezés helyébe „az Önkormányzat - 6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § 

(3) bekezdésében meghatározott - emblémáját ábrázolja” kifejezés lép. 

 

4. § 

 

(1) A Rendelet 4. § (7) bekezdésében, 5. § (7) bekezdésében, 6. § (7) bekezdésében és 10. 

§ (7) bekezdésében található „Humán Ügyek Bizottsága” kifejezés helyébe az 

„Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság” kifejezés lép. 

 

(2) A Rendelet 8. § (7) bekezdésében található „Humán Ügyek Bizottsága” kifejezés 

helyébe a „Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság” kifejezés lép. 

 

5. § 

Átmeneti és záró rendelkezések 

 

(1) A „Ferencváros Környezet- és Természetvédelméért” díj adományozásáról 2015. 

évben a polgármester dönt, melyet 2015. június 30-ig kell átadni. 

 

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(3) E rendelet 2015. július 1-én hatályát veszti. 

 

Budapest, 2015. május …. 

 

 

 

 

  dr. Bácskai János    Dr. Szabó József Zoltán 

     polgármester         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



az előterjesztés 2. számú melléklete 

 

 

 

Indokolás 

 

1. §-hoz 

Az adományozható „Pro Facultate Ferencváros” díjak számát növeli kettőről négyre. 

 

2. §-hoz 

Az új, „Ferencváros Környezet- és Természetvédelméért” díjra vonatkozó részletszabályokat 

tartalmazza. 

 

3. §-hoz 

A korábbi körülírás helyett az új, a helyi önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” 

név használatáról szóló 6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdésében 

meghatározott „embléma” meghatározás kerül. 

 

4. §-hoz 

A Humán Ügyek Bizottsága helyett az egyes díjaknál a feladatkörrel rendelkező Bizottság 

kerül meghatározásra a rangsor kialakítására és az előterjesztésre. 

 

5. §-hoz 

Az újonnan bevezetett „Ferencváros Környezet- és Természetvédelméért” díj 2015. évben 

történő adományozására vonatkozó átmeneti rendelkezéseket, valamint a hatályba léptető 

rendelkezéseket 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 

…../2015. (.....) önkormányzati rendeletéhez 

 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendelet-tervezet elfogadásának társadalmi hatása, hogy a bevezetendő új „Ferencváros 

Környezet- és Természetvédelméért” díj adományozásának lehetővé tételével Ferencváros 

lakossága számára ismertebbé válhatnak azon személyek, akik munkásságukkal a kerület 

környezet- és természetvédelme érdekében maradandót alkottak. 

 

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 

…../2015. (.....) önkormányzati rendelete 

a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és 

adományozásuk rendjéről szóló 

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

módosításáról 

2.§ 

(4) A plakett előlapja a kerület címerét 

ábrázolja, alatta az „Otthon, város, 

Ferencváros” védjegy oltalom alatt álló 

önkormányzati szlogen, felső félkörében a 

"Ferencváros Díszpolgára" felirattal. A 

hátoldalon szabad asszociációt elindító 

kompozíció szerepel a kerület 

jellegzetességének számító Bakáts térről. 

Mindkét oldal alján ugyanaz a 

hullámvonalakból álló kompozíció szerepel, 

mely önkormányzati arculati visszatérő 

vizuális elem. 

2.§ 

(4) A plakett előlapja az Önkormányzat - 

6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § 

(3) bekezdésében meghatározott – 

emblémáját ábrázolja, felső félkörében a 

"Ferencváros Díszpolgára" felirattal. A 

hátoldalon szabad asszociációt elindító 

kompozíció szerepel a kerület 

jellegzetességének számító Bakáts térről. 

Mindkét oldal alján ugyanaz a 

hullámvonalakból álló kompozíció szerepel, 

mely önkormányzati arculati visszatérő 

vizuális elem. 

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. A 

hátoldalon szabad asszociációt elindító 

kompozíció szerepel a kerület 

jellegzetességének számító Bakáts térről. 

Mindkét oldal alján ugyanaz a 

hullámvonalakból álló kompozíció szerepel, 

mely önkormányzati arculati visszatérő 

vizuális elem. 

3.§ 

(4) A plakett előlapja az Önkormányzat - 

6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § 

(3) bekezdésében meghatározott – 

emblémáját ábrázolja, felső félkörében a 

"Pro Urbe Ferencváros" felirattal. A 

hátoldalon szabad asszociációt elindító 

kompozíció szerepel a kerület 

jellegzetességének számító Bakáts térről. 

Mindkét oldal alján ugyanaz a 

hullámvonalakból álló kompozíció szerepel, 

mely önkormányzati arculati visszatérő 

vizuális elem. 

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. A 

hátoldalon szabad asszociációt elindító 

kompozíció szerepel a kerület 

jellegzetességének számító Bakáts térről. 

Mindkét oldal alján ugyanaz a 

hullámvonalakból álló kompozíció szerepel, 

mely önkormányzati arculati visszatérő 

vizuális elem. 

 

(7) A díj adományozására beérkező 

javaslatokat a Humán Ügyek Bizottsága 

4.§ 

(4) A plakett előlapja az Önkormányzat - 

6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § 

(3) bekezdésében meghatározott – 

emblémáját ábrázolja, felső félkörében a 

"Pro Sanitate Ferencváros" felirattal. A 

hátoldalon szabad asszociációt elindító 

kompozíció szerepel a kerület 

jellegzetességének számító Bakáts térről. 

Mindkét oldal alján ugyanaz a 

hullámvonalakból álló kompozíció szerepel, 

mely önkormányzati arculati visszatérő 

vizuális elem. 

 

(7) A díj adományozására beérkező 

javaslatokat a Egészségügyi, Szociális és 



rangsorolja és terjeszti a Képviselő-testület 

elé. 

Sport Bizottság rangsorolja és terjeszti a 

Képviselő-testület elé. 

5. § 

(2) A díjból évente kettő adományozató, a 

díjjal bruttó 400.000,- Ft pénzjutalom jár. 

 

(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. A 

hátoldalon szabad asszociációt elindító 

kompozíció szerepel a kerület 

jellegzetességének számító Bakáts térről. 

Mindkét oldal alján ugyanaz a 

hullámvonalakból álló kompozíció szerepel, 

mely önkormányzati arculati visszatérő 

vizuális elem. 

 

(7) A díj adományozására beérkező 

javaslatokat a Humán Ügyek Bizottsága 

rangsorolja és terjeszti a Képviselő-testület 

elé. 

5. § 

(2) A díjból évente négy adományozható, a 

díjjal bruttó 400.000.- Ft pénzjutalom jár. 

 

(4) A plakett előlapja az Önkormányzat - 

6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § 

(3) bekezdésében meghatározott – 

emblémáját ábrázolja, felső félkörében a 

"Pro Facultate Ferencváros" felirattal. A 

hátoldalon szabad asszociációt elindító 

kompozíció szerepel a kerület 

jellegzetességének számító Bakáts térről. 

Mindkét oldal alján ugyanaz a 

hullámvonalakból álló kompozíció szerepel, 

mely önkormányzati arculati visszatérő 

vizuális elem. 

 

(7) A díj adományozására beérkező 

javaslatokat a Egészségügyi, Szociális és 

Sport Bizottság rangsorolja és terjeszti a 

Képviselő-testület elé. 

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. A 

hátoldalon szabad asszociációt elindító 

kompozíció szerepel a kerület 

jellegzetességének számító Bakáts térről. 

Mindkét oldal alján ugyanaz a 

hullámvonalakból álló kompozíció szerepel, 

mely önkormányzati arculati visszatérő 

vizuális elem. 

 

(7) A díj adományozására beérkező 

javaslatokat a Humán Ügyek Bizottsága 

rangsorolja és terjeszti a Képviselő-testület 

elé. 

6.§ 

(4) A plakett előlapja az Önkormányzat - 

6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § 

(3) bekezdésében meghatározott – 

emblémáját ábrázolja, felső félkörében a 

"Humanitas Ferencváros" felirattal. A 

hátoldalon szabad asszociációt elindító 

kompozíció szerepel a kerület 

jellegzetességének számító Bakáts térről. 

Mindkét oldal alján ugyanaz a 

hullámvonalakból álló kompozíció szerepel, 

mely önkormányzati arculati visszatérő 

vizuális elem. 

 

(7) A díj adományozására beérkező 

javaslatokat a Egészségügyi, Szociális és 

Sport Bizottság rangsorolja és terjeszti a 

Képviselő-testület elé. 

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. A hátoldalon szabad asszociációt 

elindító kompozíció szerepel a kerület 

jellegzetességének számító Bakáts térről. 

7.§ 

(4) A plakett előlapja az Önkormányzat - 

6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § 

(3) bekezdésében meghatározott – 

emblémáját ábrázolja, felső félkörében a 

"Ferencváros Magyary Zoltán Díja" felirattal. 

A hátoldalon szabad asszociációt elindító 

kompozíció szerepel a kerület 

jellegzetességének számító Bakáts térről. 



Mindkét oldal alján ugyanaz a 

hullámvonalakból álló kompozíció szerepel, 

mely önkormányzati arculati visszatérő 

vizuális elem. 

Mindkét oldal alján ugyanaz a 

hullámvonalakból álló kompozíció szerepel, 

mely önkormányzati arculati visszatérő 

vizuális elem. 

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. A 

hátoldalon szabad asszociációt elindító 

kompozíció szerepel a kerület 

jellegzetességének számító Bakáts térről. 

Mindkét oldal alján ugyanaz a 

hullámvonalakból álló kompozíció szerepel, 

mely önkormányzati arculati visszatérő 

vizuális elem. 

 

(7) A díj adományozására beérkező 

javaslatokat a Humán Ügyek Bizottsága 

rangsorolja és terjeszti a Képviselő-testület 

elé. 

8. § 

(4) A plakett előlapja az Önkormányzat - 

6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § 

(3) bekezdésében meghatározott – 

emblémáját ábrázolja, felső félkörében a 

"Ferencváros József Attila Díja" felirattal. A 

hátoldalon szabad asszociációt elindító 

kompozíció szerepel a kerület 

jellegzetességének számító Bakáts térről. 

Mindkét oldal alján ugyanaz a 

hullámvonalakból álló kompozíció szerepel, 

mely önkormányzati arculati visszatérő 

vizuális elem. 

 

(7) A díj adományozására beérkező 

javaslatokat a Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottság rangsorolja és terjeszti 

a Képviselő-testület elé. 

9. § 

A plakett előlapja a kerület címerét ábrázolja, 

alatta az „Otthon, város, Ferencváros” 

védjegy oltalom alatt álló önkormányzati 

szlogen, felső félkörében a "Ferencváros 

Közbiztonságáért Díj" felirattal. A hátoldalon 

szabad asszociációt elindító kompozíció 

szerepel a kerület jellegzetességének számító 

Bakáts térről. Mindkét oldal alján ugyanaz a 

hullámvonalakból álló kompozíció szerepel, 

mely önkormányzati arculati visszatérő 

vizuális elem. 

9. § 

(4) A plakett előlapja az Önkormányzat - 

6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § 

(3) bekezdésében meghatározott – 

emblémáját ábrázolja, felső félkörében a 

"Ferencváros Közbiztonságáért Díj" 

felirattal. A hátoldalon szabad asszociációt 

elindító kompozíció szerepel a kerület 

jellegzetességének számító Bakáts térről. 

Mindkét oldal alján ugyanaz a 

hullámvonalakból álló kompozíció szerepel, 

mely önkormányzati arculati visszatérő 

vizuális elem. 

10. § 

A plakett előlapja a kerület címerét ábrázolja, 

alatta az „Otthon, város, Ferencváros” 

védjegy oltalom alatt álló önkormányzati 

szlogen, felső félkörében a "Ferencváros 

Sportjáért Díj" felirattal. A hátoldalon szabad 

asszociációt elindító kompozíció szerepel a 

kerület jellegzetességének számító Bakáts 

térről. Mindkét oldal alján ugyanaz a 

hullámvonalakból álló kompozíció szerepel, 

mely önkormányzati arculati visszatérő 

vizuális elem. 

 

 

 

10. § 

(4) A plakett előlapja az Önkormányzat - 

6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § 

(3) bekezdésében meghatározott – 

emblémáját ábrázolja, felső félkörében a 

"Ferencváros Sportjáért Díj" felirattal. A 

hátoldalon szabad asszociációt elindító 

kompozíció szerepel a kerület 

jellegzetességének számító Bakáts térről. 

Mindkét oldal alján ugyanaz a 

hullámvonalakból álló kompozíció szerepel, 

mely önkormányzati arculati visszatérő 

vizuális elem. 

 

 



(7) A díj adományozására beérkező 

javaslatokat a Humán Ügyek Bizottsága 

rangsorolja és terjeszti a Képviselő-testület 

elé. 

(7) A díj adományozására beérkező 

javaslatokat a Egészségügyi, Szociális és 

Sport Bizottság rangsorolja és terjeszti a 

Képviselő-testület elé. 

   10/A. „Ferencváros Környezet- és 

Természetvédelméért” díj 

 

10/A § 

 

(1) „Ferencváros Környezet- és 

Természetvédelméért” díj azon 

magánszemélynek, szervezetnek, 

közösségnek adományozható, aki/amely 

Ferencváros környezet- és 

természetvédelme érdekében 

munkásságával Ferencváros fejlődésért 

maradandót alkotott. 

(2) A díjból évente egy adományozható. A 

díjjal magánszemély esetében bruttó 

400.000.- Ft pénzjutalom jár. 

(3) A cím az adományozást tanúsító – 4. §-

ban részletezett – díszes bekeretezett 

oklevélből, 70 mm átmérőjű kör alakú 

bronz plakettből és a plakett kicsinyített 

másának fekvő ellipszis alakú (40 mm 

széles és 30 mm magas) jelvényéből áll. 

(4) A plakett előlapja az Önkormányzat - 

6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 

1. § (3) bekezdésében meghatározott - 

emblémáját ábrázolja felső félkörében a 

„Ferencváros Környezet- és 

Természetvédelméért Díj” felirattal. A 

hátoldalon szabad asszociációt elindító 

kompozíció szerepel a kerület 

jellegzetességének számító Bakáts térről. 

Mindkét oldal alján ugyanaz a 

hullámvonalakból álló kompozíció 

szerepel, mely önkormányzati arculati 

visszatérő vizuális elem. 

(5) A „Ferencváros Környezet- és 

Természetvédelméért” díj adományozására 

javaslatot tehet: 

a) a környezet- és 

természetvédelem területén 

tevékenységet folytató 

ferencvárosi civil szervezetek 

vezetői, 

b) polgármester, 

c) legalább 100 ferencvárosi 

választópolgár, 

d) önkormányzati képviselői 



frakció. 

(6) A kitüntetés átadására minden évben a 

Környezetvédelmi Világnap (június 05.) 

alkalmából kerül sor. 

(7) A díj adományozására beérkező 

javaslatokat a Városfejlesztési, 

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Bizottság rangsorolja és terjeszti a 

Képviselő-testület elé. 

 

 


