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  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: a rendelet) 2. § (7) bekezdés értelmében a 
„Ferencváros Díszpolgára” cím és a 3. §. (7) bekezdés értelmében a „Pro Urbe Ferencváros” 
díj átadására minden évben december 4-én, a kerület alapításának napja alkalmából tartandó 
díszünnepség keretében kerül sor. A javaslatokat a „Pro Urbe Ferencváros” díj esetében a 
VVKB rangsorolja és terjeszti a Képviselő-testület elé. 
A rendelet 6. § (6) bekezdése értelmében a „Humanitas Ferencváros” díj átadására a Szociális 
Munka Napja (november 12.) alkalmával kerül átadásra. A javaslatokat a HÜB rangsorolja és 
terjeszti a Képviselő-testület elé.  
 
A rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében az adományozható kitüntetésekre vonatkozó 
javaslatokat írásban az e rendeletben meghatározott kitüntetések átadásának napját megelőző 
legalább 60 nappal korábban kell benyújtani, a Jogi és Pályázati Irodára. Az önkormányzati 
képviselőket, frakciókat, intézményvezetőket a javaslat beadási határideje előtt 30 nappal 
értesíteni kell. 
 
A fenti rendelkezések értelmében az októberi helyi önkormányzati választások a „Humanitas 
Ferencváros” díj vonatkozásában befolyásolják a leadott javaslatok alapján az előterjesztést és 
a Képviselő-testület döntését, míg a „Ferencváros Díszpolgára” cím és a „Pro Urbe 
Ferencváros” díj vonatkozásában a javaslattételt, az előterjesztést és a Képviselő-testület 
döntését. 
 
Fentiekre tekintettel indokolt a választás éveire vonatkozóan külön eljárási szabályokat 
megállapítani a fenti három kitüntetés vonatkozásában. A mellékelt rendelet-tervezet 
elfogadása esetén a „Humnaitas Ferencváros” díj átadására – a javaslattételre vonatkozó 
szabályok változatlanul hagyása mellett – a kerület alapításának napja alkalmával kerüljön 
sor, hosszabb időt hagyva a választásokat követően megalakuló képviselő-testület részére a 
döntésre. A „Ferencváros Díszpolgára” címre és a „Pro Urbe Ferencváros” díjra vonatkozó 
javaslatokra vonatkozó értesítési kötelezettség illetve azok leadási határideje pedig az alakuló 
ülést követő időszakra tolódjon. A módosítás szerint ezek a kivételes szabályok természetesen 
csak az általános önkormányzati választások éveiben lesznek érvényesek. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 
javaslatot és döntési javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Budapest, 2014. május 29. 
 

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 …./2014. (…..) önkormányzati 
rendelet-tervezetet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2014. június 5. 
Felelős: Dr. Bácskai János Polgármester 
 



 
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 …./2014. (…..) 
önkormányzati rendeletet. 
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 …/2014. (…) 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 (továbbiakban: a Rendelet) 6. §. (6) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„6. § (6) A kitüntetés átadására – a 13. § (1/a) bekezdésében meghatározott évek kivételével - a 
Szociális Munka Napja (november 12.) alkalmával kerül átadásra. A 13. § (1/a) bekezdésében 
meghatározott években a kitüntetés átadására december 4-én, a kerület alapításának napja alkalmából 
tartandó díszünnepség keretében kerül sor.” 

 
 2. §  
 
A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„13. § (1) Az adományozható kitüntetésekre vonatkozó javaslatokat írásban, az 1. sz. melléklet szerinti 
nyomtatványon – a „Polgármesteri Elismerő Oklevél”, valamint a 13. § (1/a) bekezdésében 
meghatározott években a „Ferencváros Díszpolgára” cím és „Pro Urbe Ferencváros” díj kivételével – 
az e rendeletben meghatározott kitüntetések átadásának napját megelőző legalább 60 nappal korábban 
kell benyújtani, a Jogi és Pályázati Irodára. A javaslattétel lehetőségéről és határidejéről a 
javaslattételre jogosultakat a javaslat beadási határideje előtt 30 nappal értesíteni kell.” 
 

3. § 
 
A Rendelet 13. §-a kiegészül egy új, (1/a) bekezdéssel, az alábbiak szerint: 
 
„13. § (1/a) Az általános helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának évében 
„Ferencváros Díszpolgára” címre és „Pro Urbe Ferencváros” díjra vonatkozó javaslatokat írásban, az 
1. sz. melléklet szerinti nyomtatványon az alakuló ülést követő 10 munkanapon belül kell benyújtani a 
Jogi és Pályázati Irodára. A javaslattételi lehetőségről és annak határidejéről a javaslattételre 
jogosultakat az alakuló ülést követő munkanapon kell értesíteni.” 
 

4. § 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
Budapest, 2014. június 
 
 

dr. Bácskai János        dr. Nagy Hajnalka  
     polgármester        jegyző 



Előterjesztés 2. számú melléklete 
 

INDOKOLÁS 
 

Általános indokolás 
 

A 2014. évi októberi helyi önkormányzati választások a „Humanitas Ferencváros” díj 
vonatkozásában befolyásolják a leadott javaslatok alapján az előterjesztést és a Képviselő-
testület döntését, míg a „Ferencváros Díszpolgára” cím és a „Pro Urbe Ferencváros” díj 
vonatkozásában a javaslattételt, az előterjesztést és a Képviselő-testület döntését, ezért 
szükséges a rendelet ezen három díj vonatkozásában történő módosítása, mely minden 
általános választási évben meghatározza az eljárásrendet. 
 

Részletes indokolás 
1. §-hoz: 
A „Humnaitas Ferencváros” díj átadására – a javaslattételre vonatkozó szabályok 
változatlanul hagyása mellett – a kerület alapításának napja alkalmával kerül sor az általános 
választások évében, hosszabb időt hagyva a választásokat követően megalakuló képviselő-
testület részére a döntésre.  
 
2. §-hoz: 
Megteremti az eljárási szabály alóli kivételt az általános választások évében a „Ferencváros 
Díszpolgára” címre és a „Pro Urbe Ferencváros” díjra vonatkozóan. 
 
3. §-hoz: 
A „Ferencváros Díszpolgára” címre és a „Pro Urbe Ferencváros” díjra vonatkozó javaslatokra 
vonatkozó értesítési kötelezettség illetve azok leadási határideje pedig az alakuló ülést követő 
időszak tolódik a javaslatok, az előterjesztések és a döntések akadálymentes lebonyolítása 
érdekében.  



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 
 

(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 

6. § (6) A kitüntetés átadására a Szociális Munka 
Napja (november 12.) alkalmával kerül átadásra. 

6. § (6) A kitüntetés átadására – a 13. § (1/a) 
bekezdésében meghatározott évek kivételével 
- a Szociális Munka Napja (november 12.) 
alkalmával kerül átadásra. A 13. § (1/a) 
bekezdésében meghatározott években a 
kitüntetés átadására december 4-én, a kerület 
alapításának napja alkalmából tartandó 
díszünnepség keretében kerül sor. 

13. § (1) Az adományozható kitüntetésekre 
vonatkozó javaslatokat írásban, az 1. sz. melléklet 
szerinti nyomtatványon – a „Polgármesteri 
Elismerő Oklevél” kivételével – az e rendeletben 
meghatározott kitüntetések átadásának napját 
megelőző legalább 60 nappal korábban kell 
benyújtani, a Jogi és Pályázati Irodára. Az 
önkormányzati képviselőket, frakciókat, 
intézményvezetőket a javaslat beadási határideje 
előtt 30 nappal értesíteni kell. 

13. § (1) Az adományozható kitüntetésekre 
vonatkozó javaslatokat írásban, az 1. sz. 
melléklet szerinti nyomtatványon – a 
„Polgármesteri Elismerő Oklevél”, valamint a 
13. § (1/a) bekezdésében meghatározott 
években a „Ferencváros Díszpolgára” cím és 
„Pro Urbe Ferencváros” díj kivételével – az e 
rendeletben meghatározott kitüntetések 
átadásának napját megelőző legalább 60 
nappal korábban kell benyújtani, a Jogi és 
Pályázati Irodára. A javaslattétel lehetőségéről 
és határidejéről a javaslattételre jogosultakat a 
javaslat beadási határideje előtt 30 nappal 
értesíteni kell. 

 13. § (1/a) Az általános helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásának 
évében „Ferencváros Díszpolgára” címre és 
„Pro Urbe Ferencváros” díjra vonatkozó 
javaslatokat írásban, az 1. sz. melléklet 
szerinti nyomtatványon az alakuló ülést 
követő 10 munkanapon belül kell benyújtani a 
Jogi és Pályázati Irodára. A javaslattételi 
lehetőségről és annak határidejéről a 
javaslattételre jogosultakat az alakuló ülést 
követő munkanapon kell értesíteni. 

 


