
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

134/2017. 
ELŐTERJESZTÉS 

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. május 25-i ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és 

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

 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 

Készítette:    Apollónia Aranka, irodavezető 
    Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 
 

Előzetesen tárgyalja:  KEN 2017. május 24. 
  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Mizsák Ildikó 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 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.  

A „Ferencváros ’56 Díj”-at a Képviselő-testület 2016. szeptemberében, az 1956-os 

forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából alapította. 

 

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

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 10/B. §-ában foglaltak értelmében a „Ferencváros 

’56 Díj” azon magánszemélynek, szervezetnek, közösségnek adományozható, ki/amely az 

1956. évi forradalom és szabadságharcban politikai, közéleti vagy fegyveres módon részt vett 

Ferencvárosban; illetve az 1956. évi forradalom és szabadságharc ferencvárosi eseményeinek, 

eszméinek, hagyományainak ápolását, ismeretterjesztését magas tudományos vagy művészeti 

színvonalon végezte és végzi. 

 

Úgy gondolom, hogy egy az 1956-os forradalom harcaiban részt vevő, a forradalmat követő 

megtorlás során kivégzett áldozatról történő elnevezés méltó rangra emelné a  Képviselő-

testület által alapított díjat. 

 

A díj személyről történő elnevezésével kapcsolatban Önkormányzatunk kikérte a Nemzeti 

Emlékezet Bizottságának véleményét. 

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága a Képviselő-testület által alapított ’56-os díjat Bárány 

Jánosról javasolja elnevezni. 

 

Bárány János 1930-ban született Répcelakon. Néhány hónapos korában elvesztette anyját, 

nagyszülei nevelték. Hétéves volt, amikor apja magához vette. A nyolc általános elvégzése 

után lakatosnak tanult, 1948-ban szerzett segédlevelet a Csepel Vas- és Fémművekben. Itt 

kezdett dolgozni szerszámkészítő lakatosként, mindvégig ez volt a munkahelye. Később 

kitanulta a fémgyalus szakmát is. 1950-ben megnősült, a következő évben az ÁVH-hoz hívták 

be katonának, itt családi problémái miatt öngyilkosságot kísérelt meg. 1956. október 23-án a 

délelőtti műszakból hazatérőben csatlakozott a tüntetéshez. A Parlamenttől átment a 

Rádióhoz, majd a tűzharc kitörésekor Csepelre indult, ahonnan munkásokat és fegyvereket 

hozott az ostromhoz, amelyben részt is vett. 25-én vagy 26-án a Tompa utcai fegyveres 

csoport vezetőjévé választotta, akiktől a „Bordósipkás Jancsi” becenevet kapta. Megszervezte 

az egységet; felkelőcsoportja a környéken biztosította a közrendet, és több alkalommal 

felvette a harcot szovjet katonai egységekkel. Csapatával keményen ellenállt a november 4-én 

meginduló újabb szovjet támadásnak. A fegyveres küzdelem bukása után a forradalom alatt 

megismert menyasszonyával megpróbált Ausztriába szökni, ám a határnál elfogták őket. 

Visszatért Csepelre, ahol beválasztották a gépgyár munkástanácsába. Ezzel egyidejűleg 

kezdte el szervezni a Forradalmi Ifjúsági (Ifjúmunkás) Szövetséget, amely hamarosan 

elnökévé választotta. December elején részt vett a jogi kar MEFESZ-gyűlésén, ekkor került 

kapcsolatba a Központi Honvéd Kórházban folyó szervezkedéssel. Jelentős mennyiségű 

fegyvert és lőszert gyűjtöttek össze, röpcédulákat készítettek és terjesztettek. 1957. április 20-

án tartóztatták le. Elsőfokon a Fővárosi Bíróság Tutsek Gusztáv vezette Népbírósági Tanácsa 

szervezkedés vezetése és egyéb vádak alapján 1958. május 22-én halálra ítélte. Ezt 

másodfokon a Legfelsőbb Bíróság Borbély János vezette népbírósági tanácsa 1959. február 

10-én jogerőre emelte, és kegyelmi kérvénye elutasítása után 1959. február18-án kivégezték 

 

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága javaslatát figyelembe véve, fentiek alapján kezdeményezem, 

hogy a „Ferencváros ’56 Díj” elnevezése „Ferencváros Bárány János-díja” elnevezésre 

változzon. 



Fentieken túl javaslom az Ör. 5. §-ának (5) bekezdésében az oktatási intézmények 

működtetésében, valamint az Intézményfenntartó Központ nevében történt változások 

átvezetését, továbbá a kitüntetéssel együtt járó oklevél tartalmára való hivatkozás pontosítását 

az Ör-ben. 

 

Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 

rendeletet pedig elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Budapest, 2017. május 16. 

 

 

       Tisztelettel: 

 

 

         dr. Bácskai János h. 

             polgármester 

         Kállay Gáborné s.k. 

           alpolgármester 

 

Mellékletek: 

  - 1. számú melléklet: rendelet módosítás  

  - 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 …./2017. (…..) önkormányzati 

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

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

Határidő: 2017. május 25. 

 

 

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 …./2017. (…..) önkormányzati rendeletét. 

Felelős: a kihirdetésért dr. Ruzsits Ákos Jenő, aljegyző 

Határidő: 15 nap 

 

  



Az előterjesztés 1. számú melléklete 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2017. (…..) 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) 10/B. § címe az alábbiak szerint 

módosul: 

 

„10/B. § „Ferencváros Bárány János-díja” ” 

 

2. § 

 

A Rendelet 10/B. § (1) bekezdésében, a 10/B. § (4) bekezdésében és a 10/B. § (5) 

bekezdésében meghatározott „ Ferencváros ’56 Díj” kifejezés helyébe „Ferencváros Bárány 

János-díja” kifejezés lép. 

 

3. § 

 

A Rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(5) A „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozására javaslatot tehet: 

a) a polgármester, 

b) a kerületi önkormányzati óvodák, bölcsődék vezetői, és a Belső-Pesti 

Tankerületi Központ által fenntartott IX. Kerületi székhellyel rendelkező 

köznevelési intézmény igazgatója, illetve a Belső-Pesti Tankerületi Központ 

igazgatója, 

c) a kerületi önkormányzati óvodák, bölcsődék és a Belső-Pesti Tankerületi 

Központ által fenntartott IX. Kerületi székhellyel rendelkező köznevelési 

intézmények szakmai, érdekképviseleti szervezetei, 

d) legalább 100 ferencvárosi polgár, 

e) önkormányzati képviselői frakció.” 

 

4. § 

 

A Rendelet 2. § (2) bekezdésében, a 3. § (3) bekezdésében, a 4. § (3) bekezdésében, az 5. § 

(3) bekezdésében, a 6. § (3) bekezdésében, a 7. § (3) bekezdésében, a 8. § (3) bekezdésében, a 

9. § (3) bekezdésében, a 10. § (3) bekezdésében, a 10/A. § (3) bekezdésében, és a 10/B. § (3) 

bekezdésében a 4. §-ában részletezett szövegrész helyébe a 2. § (3) bekezdésében részletezett 

szövegrész lép. 

 



 

5. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Budapest, 2017. május …. 

 

 

  dr. Bácskai János    dr. Ruzsits Ákos Jenő 

     polgármester        aljegyző 

 

  



Az előterjesztés 2. számú melléklete 

 

 
Általános indokolás 

 

A rendelet-tervezet célja, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából 

alapított díjat egy az 1956-os forradalom harcaiban részt vevő, a forradalmat követő megtorlás során 

kivégzett áldozatról történő elnevezéssel méltó rangra emelje, valamint Ferencváros lakossága 

számára ismertté váljon azon személy, aki az 56-os tevékenysége miatt kivégeztek. 

 

A rendelettervezet részletes indokolása  

 

 

 

 

1. §-hoz 

Az korábbi „Ferencváros ’56 Díj” elnevezés helyett az új „Ferencváros Bárány János-díja” 

meghatározást tartalmazza. 

 

2.§-hoz 

 

Az korábbi „Ferencváros ’56 Díj” elnevezés helyett az új „Ferencváros Bárány János-díja” 

meghatározást tartalmazza. 

 

 

2-3.§-hoz 

 

A rendelet szövegének pontosítását tartalmazza. 

 

4. §-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 

…../2017. (…..) önkormányzati rendeletéhez 

 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendelet-tervezet elfogadásának társadalmi hatása, hogy az új az 1956-os forradalom 

harcaiban részt vevő, a megtorlás során kivégzett áldozatról történő, „Ferencváros Bárány 

János-díja” elnevezés méltó rangra emeli az e céllal alapított díjat. 

 

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) 

 

…/2017. (…) önkormányzati rendelet 

a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és 

adományozásuk rendjéről szóló 

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

módosításáról 

(módosítani javasolt szöveg) 

10/B. § „Ferencváros ’56 Díj” 10/B. § „Ferencváros Bárány János-díja” 

10/B.§ (1) „Ferencváros ’56 Díj” azon 

magánszemélynek, szervezetnek, 

közösségnek adományozható, aki/amely 

az 1956. évi forradalom és 

szabadságharcban politikai, közéleti 

vagy fegyveres módon részt vett 

Ferencvárosban; illetve az 1956. évi 

forradalom és szabadságharc 

ferencvárosi eseményeinek, eszméinek, 

hagyományainak ápolását, 

ismeretterjesztését magas tudományos 

vagy művészi színvonalon végezte és 

végzi.  

10/B.§ (1) „Ferencváros Bárány János-díja” 

azon magánszemélynek, szervezetnek, 

közösségnek adományozható, aki/amely 

az 1956. évi forradalom és 

szabadságharcban politikai, közéleti 

vagy fegyveres módon részt vett 

Ferencvárosban; illetve az 1956. évi 

forradalom és szabadságharc 

ferencvárosi eseményeinek, eszméinek, 

hagyományainak ápolását, 

ismeretterjesztését magas tudományos 

vagy művészi színvonalon végezte és 

végzi.  

10/B. § (4) A plakett előlapja az 

Önkormányzat - 6/2015. (II. 24.) 

önkormányzati rendelet 1. § (3) 

bekezdésében meghatározott - 

emblémáját ábrázolja felső félkörében a 

„Ferencváros ’56 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/B. § (4) A plakett előlapja az 

Önkormányzat - 6/2015. (II. 24.) 

önkormányzati rendelet 1. § (3) 

bekezdésében meghatározott - 

emblémáját ábrázolja felső félkörében a 

„Ferencváros Bárány János-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. 

10/B. § (5) A „Ferencváros ’56 Díj” 

adományozására javaslatot tehet: 

b) polgármester, 

c) legalább 100 ferencvárosi 

polgár, 

d) önkormányzati képviselői 

frakció. 

10/B. § (5) A „Ferencváros Bárány János-

díja” adományozására javaslatot tehet: 

b) polgármester, 

c) legalább 100 ferencvárosi 

polgár, 

d) önkormányzati képviselői 

frakció. 

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 

5. § (5) A „Pro Facultate Ferencváros” díj 

adományozására javaslatot tehet: 

a) a polgármester, 

b) a kerületi önkormányzati óvodák, 

bölcsődék vezetői, és a Belső-Pesti 

Tankerületi Központ által 

fenntartott IX. Kerületi székhellyel 

rendelkező köznevelési intézmény 

igazgatója, illetve a Belső-Pesti 



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 polgár, 

e) önkormányzati képviselői frakció. 

 

Tankerületi Központ igazgatója, 

c) a kerületi önkormányzati óvodák, 

bölcsődék, és a Belső-Pesti 

Tankerületi Központ által 

fenntartott IX. Kerületi székhellyel 

rendelkező köznevelési intézmények 

szakmai, érdekképviseleti 

szervezetei, 

d) legalább 100 ferencvárosi polgár, 

e) önkormányzati képviselői frakció. 

 


