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Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az Euro Parking Collection plc
és leányvállalatával (továbbiakban EPC cégcsoport) 2013. január 15. napjától kezdődően 6
hónapos időtartamra kötött szerződést a külföldi rendszámú járművek követeléskezelésére
vonatkozóan. A 6 hónapos követelésátadási időszakot követően további 6 hónap áll
rendelkezésére az EPC cégcsoportnak, hogy az átadott követeléseket eredményesen
érvényesítse.
Az EPC cégcsoport azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (továbbiakban Önkormányzat) címerét
használhassák az általuk kiküldött felszólításokon.
Az EPC cégcsoport kérelmében előadta, hogy a Ferencváros címerének fizetési
felszólításaikon való feltüntetésével az Önkormányzat megbízásból kiállított felszólításaikat
hatékonyabbá és szakszerűbbé kívánják tenni.
A címerünket a szerződés 6 hónapos időtartama alatt, valamint a követelésátadási időszakon
túli 6 hónapos igényérvényesítési időszak alatt szeretnék használni.
Az önkormányzat címeréről, zászlajáról, a jelképek és a „Ferencváros” név használatáról
szóló 2/1999. (I. 29.) számú rendelet (a továbbiakban a Rendelet) 3.§ (4) bekezdése
értelmében a címer és a zászló használatát - kérelemre - a polgármester javaslatára a
képviselő-testület engedélyezi.
A Rendelet 4.§ (4) bekezdése alapján a címer és a zászló használatát, alkalmazását vagy
előállítását nem szabad engedélyezni, a kiadott engedélyt pedig vissza kell vonni, ha a
használat vagy a forgalomba hozatal módja a Ferencvárosi Önkormányzat, illetve a kerület
lakosságának jogait vagy jogos érdekeit sérti.
A kérelemben foglalt címerhasználat a Ferencvárosi Önkormányzat illetve a kerület
lakosságának jogait vagy jogos érdekeit nem sérti.
A Rendelet 4.§ (3) bekezdésének c) pontja alapján az engedély érvényessége visszavonásig
történő felhasználásra, alkalomra szólhat.
Fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület az EPC cégcsoport részére a
címerhasználatához járuljon hozzá.

Budapest, 2013. január 18.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1.) az Euro Parking Collection plc és leányvállalata, a Contractum Limited részére a
külföldi rendszámú járművek követeléskezelésére vonatkozó fizetési felszólítások
vonatkozásában Ferencváros címerének visszavonásig történő használatát engedélyezi.
2.) felkéri a polgármestert, hogy amennyiben az Euro Parking Collection plc és
leányvállalatával az Önkormányzat nem köt újabb szerződést, úgy gondoskodjon a
címerhasználat visszavonásáról.
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