
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

175/2016. 
ELŐTERJESZTÉS 

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. szeptember 15-i ülésére 
 
Tárgy:  A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk 

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

 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 

Készítette:    dr. Enyedi Mária, Jogi és Pályázati Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  KEN 2016. szeptember 14. 
  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka 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. Az 1956-os forradalom s 

szabadságharc 60. évfordulója alkalmából javaslatot teszek egy új kitüntetés alapítására. 

 

A kitüntetések között jelenleg nincs olyan, amely kifejezetten az 1956. évi forradalom és 

szabadságharc során Ferencvárosban a nemzeti önállóságért, a demokratikus 

berendezkedésért fegyveresen vagy fegyvertelenül folytatott küzdelmet; illetve az 1956. évi 

forradalom és szabadságharc ferencvárosi eseményeinek tudományos vagy ismeretterjesztő, 

illetve művészi feldolgozását és publikálását, illetve folyamatos közzétételét elismerné. 

 

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

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

vettek Ferencvárosban; illetve az 1956. évi forradalom és szabadságharc ferencvárosi 

eseményeinek, eszméinek, hagyományainak ápolását, ismeretterjesztését magas tudományos 

vagy művészi színvonalon végezték és végzik.     Javaslom, hogy a díj minden évben 

Magyarország Alaptörvényének J) cikke (1) bekezdés c) pontjában az 1956. évi forradalom és 

szabadságharc emlékére meghatározott nemzeti ünnep (október 23.) alkalmából kerüljön 

átadásra. 

 

Javasolom, hogy a Képviselő-testület „ Ferencváros 1956-os  Díja” díj alapításáról döntsön. 

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

 

 

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

rendeletet pedig elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Budapest, 2016. szeptember ….. 

 

 

       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 …./2016. (…..) önkormányzati 

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

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. szeptember 15. 

 

 

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 …./2016. (…..) 

önkormányzati rendeletét. 

Felelős: a kihirdetésért aljegyző 

Határidő: 15 nap 

 

az előterjesztés 1. számú melléklete 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2016. (.....) 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) egy új címmel és egy új 10/B. §-al 

egészül ki az alábbiak szerint: 

 

 10/B. „Ferencváros 1956-os Díja” 

 

10/B. § 
 

(1) „Ferencváros 1956-os 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.  

(2) A díjból évente három 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 

1956-os  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. 

(5) A „Ferencváros 1956-os Díja” adományozására javaslatot tehet: 

b) polgármester, 

c) legalább 100 ferencvárosi polgár, 

d) önkormányzati képviselői frakció. 

(6) A kitüntetés átadására minden évben Magyarország Alaptörvényének J) cikke (1) 

bekezdés c) pontjában az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére meghatározott 

nemzeti ünnep (október 23.) alkalmából kerül sor. 

(7) A díj adományozására beérkező javaslatokat a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi 

Bizottság rangsorolja és terjeszti a Képviselő-testület elé.” 

 

2.§ 

 

A Rendelet 13.§-a egy új (8) bekezdéssel egészül ki: 

 

„ (8) A díjak adományozására vonatkozó  ferencvárosi polgári javaslattételhez szükséges a 

javaslatot tevő személy nevének, lakcímének és aláírásának feltüntetése.’ 

 

3.§  

 

A Rendelet 2. § (6) bekezdésének c) pontjában, 3. § (5) bekezdésének c) pontjában, 4. § (5) 

bekezdésének d) pontjában, 5. § (5) bekezdésének d) pontjában, 6. § (5) bekezdésének d) 

pontjában, 8. § (5) bekezdésének c) pontjában, 9. § (5) bekezdésének c) pontjában, 10. § (5) 

bekezdésének c) pontjában és 10/A.§ (5) bekezdésének c) pontjában található „ legalább 100 

ferencvárosi választópolgár” szövegrész helyébe „legalább 100 ferencvárosi polgár” 

kifejezés lép.  

 

4. § 

Átmeneti és záró rendelkezések 

 

(1) A „Ferencváros 1956-os Díja” adományozásáról 2016. évben a polgármester dönt, a 

díjat 2016. október 23-ig kell átadni. 

 

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

 

(3) E rendelet 2016. október 24-én hatályát veszti. 

 

Budapest, 2016. szeptember …. 

 

 

  dr. Bácskai János    Dr. Ruzsits Ákos Jenő 

     polgármester        aljegyző 

 



az előterjesztés 2. számú melléklete 

 

 

 

Indokolás 

 

 

1. §-hoz 

Az új, „Ferencváros 1956-os Díja” kitüntetésre vonatkozó részletszabályokat tartalmazza. 

 

2-3.§-hoz 

 

 

A rendelet szövegének pontosítását és az új eljárási szabályt tartalmazza.  

 

4. §-hoz 

 

Az újonnan bevezetett „Ferencváros 1956-os Díja” díj 2016. 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 

…../2016. (.....) önkormányzati rendeletéhez 

 

 

1. Társadalmi hatások 

 

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

1956-os Díja” adományozásának lehetővé tételével Ferencváros lakossága számára 

ismertebbé válhatnak azon személyek, akik munkásságukkal  a város, az ország, a világ 

egyetemes éredkeit tiszteletre méltón szolgálta.  

 

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. 
 

 

 

 

 

 


