
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

      Iktató szám: 175/2015. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. szeptember 10-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és 

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

 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 

Készítette:    dr. Világos István, Jogi és Pályázati Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  VVKB, 2015. szeptember 09. 
 
 
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! 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

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

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását javasolom az alábbiak 

szerint. 

 

A Rendelet 10/A. §-a értelmében „Ferencváros Környezet- és Természetvédelméért” díj azon 

magánszemélynek, szervezetnek, közösségnek adományozható, aki/amely Ferencváros 

környezet- és természetvédelme érdekében munkásságával Ferencváros fejlődésért 

maradandót alkotott. A kitüntetés átadására minden évben a Környezetvédelmi Világnap 

(június 05.) alkalmából kerül sor.  

 

A 2015. évben az újonnan alapított „Ferencváros Környezet- és Természetvédelméért” díjat 

Schmidt Egon, a népszerű rádióműsoraiból és könyveiről ismert ornitológus, Kossuth-díjas 

író vehette át, aki több mint fél évszázada Ferencváros lakója, akinek a nyolcvan kötetet 

meghaladó életművének jelentős része is itt készült. 

 

Jelen előterjesztés keretében javasolom, hogy a „Ferencváros Környezet- és 

Természetvédelméért” díj elnevezése – az első díjazott után – „Ferencváros Schmidt Egon-

díja” elnevezésre változzon. 

 

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

határozati javaslatot, illetve a rendeletet pedig elfogadni szíveskedjen. 

 

Mellékletek:  

1. számú melléklet: rendelet módosítás 

2. számú melléklet: indokolás 

3. számú melléklet: kéthasábos változat 

4. számú melléklet: hatásvizsgálat  

 

 

Budapest, 2015. augusztus 27. 

 

 

       Tisztelettel: 

 

 

         dr. Bácskai János s.k. 

             polgármester 



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: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 2015. szeptember 10. 

 

 

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 az Sz- …/2015. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 

tartalommal. 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

              dr. Szabó József Zoltán jegyző a kihirdetésért  

Határidő: 15 nap 

 



1. számú melléklet 

 

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) 10/A. § címe az alábbiak szerint 

módosul: 

 

„10/A. Ferencváros Schmidt Egon-díja” 

 

2. § 

 

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

bekezdésében meghatározott „Ferencváros Környezet- és Természetvédelméért” díj kifejezés 

helyébe a „Ferencváros Schmidt Egon-díja” kifejezés lép. 

 

3. § 

 

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

Budapest, 2015. … 

 

 

 

 

  dr. Bácskai János    dr. Szabó József Zoltán 

     polgármester         jegyző 

 

 

 

 



2. számú melléklet 

 

 

 

Indokolás 

 

1. §-hoz 

 

A korábbi „Ferencváros Környezet- és Természetvédelméért” díj elnevezés helyett az új 

„Ferencváros Schmidt Egon-díja” meghatározás kerül. 

 

2. §-hoz 

 

A korábbi „Ferencváros Környezet- és Természetvédelméért” díj elnevezés helyett az új 

„Ferencváros Schmidt Egon-díja” meghatározás kerül. 

 

3. §-hoz 

 

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 

 



3. számú melléklet 

 

A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és 

adományozásuk rendjéről szóló 

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

(hatályos szöveg) 

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

a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és 

adományozásuk rendjéről szóló 

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

módosításáról 

(módosítani javasolt szöveg) 

10/A. „Ferencváros Környezet- és 

Természetvédelméért” díj 
10/A. „Ferencváros Schmidt Egon-díja” 

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. 

10/A. § (1) „Ferencváros Schmidt Egon-

díja” azon magánszemélynek, 

szervezetnek, közösségnek 

adományozható, aki/amely Ferencváros 

környezet- és természetvédelme 

érdekében munkásságával Ferencváros 

fejlődésért maradandót alkotott. 

10/A. § (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. 

10/A. § (4) A plakett előlapja az 

Önkormányzat - 6/2015. (II. 24.) 

önkormányzati rendelet 1. § (3) 

bekezdésében meghatározott - 

emblémáját ábrázolja felső félkörében a 

„Ferencváros Schmidt Egon-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/A. § (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. 

10/A. § (5) A „Ferencváros Schmidt Egon-

díja” 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. 

 

 

 

 



4. számú melléklet 

 

 

 

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 az új „Ferencváros Schmidt Egon-

díja” elnevezéssel Ferencváros lakossága számára ismertebbé válhat azon személy, aki 

munkásságával a kerület környezet- és természetvédelme érdekében maradandót alkotott. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendelet módosításának nincs gazdasági és költségvetési hatása. 

 

3. Környezeti hatások 

 

A rendelet módosításának nincs környezetre gyakorolt hatása. 

 

4. Egészségügyi követelmények 

 

A rendelet-módosításban foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendelet módosításával az adminisztráció nem emelkedik. 

 

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

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi állomány bővítése nem szükséges, a 

szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek nem változnak. 
 

 

 

 


