
 

 

 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

 
 

         Iktató szám: 134/2018. 
 
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. június 21-i ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 

Képviselő-testületének az emléktábla-állítás rendjéről szóló 12/2017. 
(IV.25.) önkormányzati rendeletének módosítására 

 
Előterjesztő:    Kállay Gáborné alpolgármester  
 
Készítette:    Halmai András Humánszolgáltatási Iroda, irodavezető-helyettes  
 
Előzetesen tárgyalja: Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, 2018. június 20. 

Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság, 
2018. június 20. 

 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György 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! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja 

a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörébe sorolja helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok ellátását, ezek közül is kiemelten a 

kulturális örökség helyi védelmét. Ennek figyelembe vételével Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Ferencváros Önkormányzata) többek között a helyi 

értékek érvényesítése érdekében is évente több alkalommal kezdeményezi/támogatja emléktábla 

állítását Ferencvárosban. 

 

A megfelelő szabályozottság érdekében Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. 

április 20. napján elfogadta az emléktábla-állítás rendjéről szóló rendeletét (a továbbiakban: Rendelet). 

 

A Rendelet elfogadását követően eltelt egy év gyakorlati tapasztalatai alapján az alábbi módosító 

javaslatokat teszem: 

 

- A Rendelet 1. § (3) bekezdését javasolom hatályon kívül helyezni. 

 

 

Indokolás:  

A Rendelet igyekszik szigorúan csak az emléktábla állítását szabályozni. A nem emléktábla 

jellegű táblák kikerülnek a szabályozás hatálya alól. 

 

- A Rendelet 3. § (1) bekezdését javasolom az alábbira módosítani: 

 

(1) Emléktáblát állítani olyan, a 2. § 1. pontban felsoroltak emlékére lehet, aki/ami 

 

a) tevékenysége a közjót, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását példaértékűen szolgálta, és 

személye közmegbecsülést szerzett, vagy 

b) a tudományok, a művészetek, a sport, a közélet valamely területén kimagaslóan jelentőset 

alkotott, vagy 

c) Ferencváros életében, történetében kiemelkedő szerepe folytán jelentősen hozzájárult 

Ferencváros fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez. 

 

Indokolás:  

A módosítással a Rendelet lehetővé teszi, hogy emléktábla címzettje nem kizárólag csak a 

magyar közéletben maradandót alkotó a Rendelet 2. § 1. pontjában nevesített lehet. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztésben foglalt, jellemzően technikai 

javaslatok figyelembevételével módosítsa a 12/2017. (IV.25.) számú önkormányzati rendeletét. 

 

Budapest, 2018. május 31. 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 

 

 

 

Mellékletek:   

1. számú melléklet: a 12/2017. (IV.25.) Rendelet módosítása 

2. számú melléklet: a rendelet indokolása 

3. számú melléklet: hatásvizsgálati lap 

4. számú melléklet: két hasábos táblázat  



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

emléktábla-állítás rendjéről szóló 12/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

…./2018. (…..) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 

 

Határidő: 2018. június 21. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

Döntési javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

megalkotja a …/2018. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerint az emléktábla-állítás rendjéről 

szóló 12/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2018. (…..) önkormányzati 

rendeletet. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

dr. Dombóvári Csaba jegyző a kifüggesztésért 



1. számú melléklet: 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének  

…../2018. (……) önkormányzati rendelete  

az emléktábla-állítás rendjéről szóló 12/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet 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 a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 7. pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 

megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi 

XX. törvény 109. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az emléktábla-állítás 

rendjéről szóló 12/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (3) 

bekezdése hatályát veszti. 

 

 

2. § 

 

A Rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(1) Emléktáblát állítani olyan, a 2. § 1. pontban felsoroltak emlékére lehet, aki/ami 

 

a) tevékenysége a közjót, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását példaértékűen szolgálta, 

és személye közmegbecsülést szerzett, vagy 

b) a tudományok, a művészetek, a sport, a közélet valamely területén kimagaslóan jelentőset 

alkotott, vagy 

c) Ferencváros életében, történetében kiemelkedő szerepe folytán jelentősen hozzájárult 

Ferencváros fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez.” 

 

3. § 

 

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

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

 

 

Budapest, 2018. június … 

 

 

 

  dr. Bácskai János    dr. Dombóvári Csaba 

     polgármester              jegyző 

 

 



2. számú melléklet:  

Általános indoklás 

 

Az emléktábla-állítás rendjéről szóló 12/2017. (IV.25.) önkormányzati rendeletének módosításával 

pontosabbá válnak a Ferencvárosban elhelyezendő emléktáblákra vonatkozó szabályok. 

 

A rendelet módosítás részletes indokolása  

 

1. § -hoz 

 

A Rendelet 1. § (3) bekezdése hatályát veszti tekintettel arra, hogy a Rendelet igyekszik szigorúan csak 

az emléktábla állítását szabályozni. A nem emléktábla jellegű táblák kikerülnek a szabályozás hatálya 

alól. 

 

2. §-hoz 

 

A Rendelet 3. § (1) bekezdésének módosításával a Rendelet lehetővé teszi, hogy emléktábla címzettje 

nem kizárólag csak a magyar közéletben maradandót alkotó a Rendelet 2. § 1. pontjában nevesített 

lehet. 

3. §-hoz 

 

A módosító rendelet hatályba lépéséről és az átmeneti szabályokról rendelkezik. 

 



3. számú melléklet: 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

az emléktábla-állítás rendjéről szóló 12/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete módosításához 

 

1. Társadalmi hatások 

 

Az elsődleges cél a korábbi szabályozáshoz képest, hogy pontosabbá váljanak az emléktábla állítására 

vonatkozó feltételek. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendelet-módosításnak gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. A rendelet módosításával az 

önkormányzatnak többletkiadása nem keletkezik, további forrást nem igényel.  

 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi 

következménye nincs.  

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendelet-módosítás többlet adminisztratív terhet nem jelent. 

 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

A rendelet-módosítás elmaradása esetén a rendelet hatálya pontatlan, míg az emléktábla címzettjeinek 

köre szűk marad, melyet meghatároz a magyar közéletben betöltött szerep. 

 

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

 

A rendelet módosítása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt 

nem igényel. 

 



4. számú melléklet: 

 
Kéthasábos változat a módosítások megjelenítésére 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének az 

emléktábla-állítás rendjéről szóló 12/2017. 

(IV.25.) önkormányzati rendelete 

(hatályos szöveg)  

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének  

…../2018. (……) önkormányzati rendelete  

az emléktábla-állítás rendjéről szóló 12/2017. 

(IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

1. § (3) 

 

A rendelet előírásait alkalmazni kell az egyes 

épületek építészeti értékét, tervezését, építését vagy 

felújítását megörökítő, illetve egyéb, nem 

emléktábla jellegű szöveges táblák – kivéve a 

reklám és hirdető táblák – esetében is. 

 

 

1. § (3) 

 

 hatályát veszti 

 

 

3. § (1) 

 

Emléktáblát állítani olyan, a magyar közéletben 

kiemelkedő szerepet betöltött, a 2. § 1. pontban 

felsoroltak emlékére lehet, aki/ami 

a) tevékenysége a közjót, a nemzet szellemi, 

anyagi gyarapodását példaértékűen 

szolgálta, és személye közmegbecsülést 

szerzett, vagy 

b) a tudományok, a művészetek, a sport, a 

közélet valamely területén kimagaslóan 

jelentőset alkotott, vagy 

c) Ferencváros életében, történetében 

kiemelkedő szerepe folytán jelentősen 

hozzájárult Ferencváros fejlődéséhez, 

hírnevének öregbítéséhez. 

 

3. § (1) 

 

Emléktáblát állítani olyan, a 2. § 1. pontban 

felsoroltak emlékére lehet, aki/ami 

 

a) tevékenysége a közjót, a nemzet szellemi, 

anyagi gyarapodását példaértékűen 

szolgálta, és személye közmegbecsülést 

szerzett, vagy 

b) a tudományok, a művészetek, a sport, a 

közélet valamely területén kimagaslóan 

jelentőset alkotott, vagy 

c) Ferencváros életében, történetében 

kiemelkedő szerepe folytán jelentősen 

hozzájárult Ferencváros fejlődéséhez, 

hírnevének öregbítéséhez. 

 


