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Tárgy:  Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és 
adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János, polgármester 
 
Készítette:    Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 
    Temesiné Apollónia Aranka, irodavezető 
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Székelyhidi Lívia 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 ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: önkormányzati rendelet) 13. § (2) bekezdése 
értelmében a kitüntetések adományozásáról, visszavonásáról –a „Polgármesteri és Elismerő 
Oklevél” kivételével- a Képviselő-testület minősített többséggel, titkos szavazással dönt. 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: SZMSZ) 28. § (5) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a Képviselő-testület 
kitüntetési ügy tárgyalásakor titkos szavazást tarthat. 
Továbbá ugyanezen szakasz (6)-(7) bekezdései rendelkeznek a titkos szavazásra vonatkozó 
részletszabályokról, melynek értelmében a titkos szavazás elrendelésére indítványt tehetnek a 
képviselők, a polgármester, az alpolgármesterek és a jegyző. Ez esetben az ülés elnöke az 
indítványra –külön szavazás nélkül- a titkos szavazást elrendeli. 
 
A 2012. évben megalkotott önkormányzati rendelet értelmében évente 8 szakmai díj 
(összesen 13 db), és díszpolgári cím odaítéléséről dönt a Képviselő-testület, különböző 
időpontokban. 
 
A kitüntetések adományozására vonatkozó új szabályozás következtében a Képviselő-testület 
szinte valamennyi ülésén dönt 1-1 szakmai díj adományozásáról, titkos szavazással, melyet a 
jelenleg hatályos önkormányzati rendelet kötelezően alkalmazandó eljárási szabályként rögzít. 
 
A díjak titkos szavazással történő adományozása az elmúlt időszakban jelentősen 
megnehezítette a Képviselő-testület munkáját, éppen ezért képviselőtársaim kezdeményezték 
az önkormányzati rendelet módosítását e tárgykörben. 
 
Mindezekre figyelemmel javaslom a T. Képviselő-testület részére az önkormányzati rendelet 
13. § (2) bekezdésében a „titkos szavazással” szövegrész elhagyását. 
Az önkormányzati rendelet fentiekben részletezett módosítását követően kitüntetési ügy 
tárgyalásakor a Képviselő-testületnek lehetősége lesz az SZMSZ 28. § (1) bekezdése szerint 
nyílt szavazással dönteni, illetve a titkos szavazásra irányuló indítvány estén a 28. § (5), (6) és 
a (7) bekezdésében foglalt szabályok szerint titkos szavazással dönteni. 
 
Budapest, 2013. október 24. 
 

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 módosítására vonatkozó …./2013. sz. előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet elfogadja, és kifüggesztésével egyetért. 
 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Nagy Hajnalka, jegyző, a kifüggesztésért 
 
 
 



Mellékletek: 
  1.) rendelet-tervezet 
  2.) indokolás 
  3.) hatásvizsgálati lap 
  4.) kéthasábos változat 
  



Előterjesztés 1. sz. melléklete 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) 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, a 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 

A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) 
önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„13. § (2) A kitüntetések adományozásáról, visszavonásáról –a „Polgármesteri Elismerő 
Oklevél” kivételével- a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.” 

 
Záró rendelkezések 

 
 2. §  

 
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
Budapest, 2013. november ….. 
 
 

dr. Bácskai János        dr. Nagy Hajnalka  
     polgármester        jegyző 

 
  



Előterjesztés 2. számú melléklete 
 

INDOKOLÁS 
 

Általános indokolás 
 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvényben foglaltakkal 
összhangban részletesen szabályozza a Képviselő-testület működésével, a szavazás módjával 
kapcsolatos szabályokat, éppen ezért e tárgykör a jelenleg hatályos ferencvárosi kitüntetések 
alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) önkormányzati rendeletben 
már nem szükséges rendezni. 
 

Részletes indokolás 
1. §-hoz: 
A Képviselő-testület döntéseinek meghozatalára vonatkozó szabályokról a Szervezeti és 
Működési Szabályzatában már rendelkezett. Az önkormányzati rendelet módosítása a 
gyakorlati élet megkönnyítése érdekében indokolt. 
 
2. §-hoz: 
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
  



Előterjesztés 3. számú melléklete 
 

HATÁSVIZSGÁLATI    LAP 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros  
Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati rendelete 

a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. 
(VII.16.) önkormányzati rendelet módosításához 

 
 

1. Társadalmi hatások 
 
A rendeletnek nincs jelentős társadalmi hatása. 
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
 
A rendelet elfogadásával az önkormányzat kiadásai nem növekednek. 
 
3. Környezeti hatások 
 
A rendeletben foglaltaknak környezeti következményei nincsenek. 
 
4. Egészségügyi követelmények 
 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 
 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 
A rendeletben foglaltak az önkormányzat részére további adminisztratív terhet nem 
keletkeztet. 
 
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek 
 
A rendeletben foglaltak végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételei biztosítottak. 
 
  



Előterjesztés 4. számú melléklete 
 

 
(hatályos szöveg) 

 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelete a 
ferencvárosi kitüntetések alapításáról és 

adományozásuk rendjéről 
 
 

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, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

„ 13. § (2) A kitüntetések adományozásáról, 
visszavonásáról –a „Polgármesteri Elismerő Oklevél” 
kivételével- a Képviselő-testület minősített többséggel, 
titkos szavazással dönt.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

(módosítani javasolt szövege) 
 

…/2013. (…) önkormányzati rendelet a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének 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, a 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

„ 13. § (2) A kitüntetések adományozásáról, 
visszavonásáról –a „Polgármesteri Elismerő 
Oklevél” kivételével- a Képviselő-testület 
minősített többséggel dönt.” 
 
 

 


