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Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság!
A Centrum Televízió Magyarország Kft. képviselője Nagy Judit Éva cégvezető 2015. október
15-i levelében kérte, hogy a Tisztelt Bizottság engedélyezze a Centrum Televízió Kft.
számára az Önkormányzat címerének használatát.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
címer és a „Soroksár” elnevezés használatának rendjéről szóló 29/2011. (VII. 15.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése szerint:
„
(2) Az (1) bekezdésében meghatározott eseteken túl – kérelemre – a Jogi és Ügyrendi
Bizottság engedélyezheti:
a.) jogi személy vagy
b.) jogi személyiséggel nem rendelkező társaság vagy
c.) egyéni vállalkozó
számára az Önkormányzat címerének használatát – az Arma Oppidi Soroksár felirat nélkül is
– az általa készített a kerületet érintő kiadványokon vagy jellegzetes termékeken.
.”
A Rendelet 3. § (1) bekezdése szerint:
„3. § (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező megnevezését, címét,
b) a címerhasználat célját,
c) a címer előállításának anyagát,
d) terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén annak módját,
e) a használat időtartamát,
f) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát stb.)
g) a felhasználásáért felelős személy megnevezését,
h) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy tudomásul veszi a Jogi és Ügyrendi
Bizottság jogait, melyek a címerhasználat ellenőrzésére és indokolt esetben
visszavonására vonatkoznak.”
A kérelemben foglaltak szerint a címerhasználat vonatkozásában:
A kérelmező megnevezése, címe: Centrum Televízió Magyarország Kft. 1192. Budapest,
Nádasdy u. 2.
A címerhasználat célja: az ESTV soroksári adásának kezdő és befejező adáselemében
A címer előállításának anyaga: digitális formátum
A terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén annak módja: audiovizuális műsorterjesztés
A használat időtartama: a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a
Centrum Televízió Magyarország Kft. közötti szolgáltatási szerződés időtartama
A címerrel díszítendő tárgy mintapéldánya: A felhasználásért felelős személy megnevezése: NJÉ Nagy Judit Éva cégvezető
A kérelmező kerülethez köthető tevékenységének leírása:
A Centrum Televízió a közeljövőben tervezi, hogy arculatában és külső jegyeiben is megújítja
az ESTV soroksári adását. Ennek megvalósításához kéri a Soroksár címerének, logójának
használatát, konkrétan a műsor elején és végén, egy rövid adáselemben. Ez az adáselem
tartalmazza majd a „….műsor Budapest Főváros XXIII. kerülete Soroksár Önkormányzatának
támogatásával készült.” feliratot.

A kérelmező nyilatkozatot tett arról, hogy tudomásul veszi a Jogi és Ügyrendi Bizottság
jogait, melyek a címerhasználat ellenőrzésére és indokolt esetben visszavonására
vonatkoznak.
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 49/2012. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet 2. melléklet (a Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott –
nem hatósági – hatáskörök jegyzéke) 4.2 pontja értelmében a Jogi és Ügyrendi Bizottság
„4.2. Dönt címer- és névhasználat engedélyezése, visszavonása tárgyában.”
A Rendelet 3. § (2) bekezdése szerint:
„6. § (2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes megnevezését, címét,
b) az előállítás anyagát,
c) az engedélyezett felhasználás célját,
d) az engedélyezett felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének
időtartamát,
e) a terjesztés, forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
f) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését,
g) a címer rajzolatát, feliratát
Fentiek értelmében a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak arról kell döntést hoznia, hogy a
kérelmező számára engedélyezi-e az Önkormányzat címerének használatát.
Határozati javaslat:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság
I.

engedélyezi az Önkormányzat címerének használatát
Magyarország Kft. részére, az alábbiak szerint:

a

Centrum

Televízió

a. az engedélyes megnevezése és címe: Centrum Televízió Magyarország Kft. 1192.
Budapest, Nádasdy u. 2.
b. az előállítás anyaga: digitális formátum
c. az engedélyezett felhasználás célja: az ESTV soroksári adásának kezdő és befejező
adáselemében
d. az engedély érvényességének időtartama: a Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata és a Centrum Televízió Magyarország Kft. közötti
szolgáltatási szerződés időtartama
e. a terjesztés módja: audiovizuális műsorterjesztés
f. az elnevezés használatáért felelős személy megnevezése: NJÉNagy Judit Éva
g. a címer rajzolata, felirata: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott címer
II.

nem engedélyezi az Önkormányzat címerének használatát a Centrum Televízió
Magyarország Kft. 1192. Budapest, Nádasdy u. 2. részére

III. felkéri a bizottság elnökét tájékoztassa NJÉ Nagy Judit Éva cégvezetőt a bizottság
döntéséről.

Felelős: Kiss Jenő elnök
Határidő: 2015. november 20.
A Jogi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést átruházott hatáskörben, döntési joggal
tárgyalja, a határozati javaslatok elfogadása egyszerű többséget igényel.
Budapest, 2015. október 28.
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