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Előterjesztő:    dr. Bácskai János, polgármester 
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Előzetesen tárgyalja:   
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Váczi Katinka s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   
Határozat  normatív 

  hatósági 
 x egyéb 

 
 
 
A döntéshez  egyszerű x  

  minősített  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! 
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 
Fővinform vezetője, a 2012. május 22-én e-mailen küldött megkeresésében kérte, 
Önkormányzatunk járuljon hozzá a címerünk FŐVINFORM portálján történő 
megjelentetéséhez. 
Az információs portálon az INFORMÁTOROK menüpont alatt Önkormányzatunk is 
szerepel, mint a közlekedés biztonságának, zavartalanságának biztosításával kapcsolatban 
információt szolgáltató szervezet. Amennyiben a Képviselő-testület hozzájárulását adja a 
címer használatához, abban az esetben Önkormányzatunk neve mellett a címere is 
feltüntetésre kerülne úgy, mint a többi kerületi Önkormányzaté. 
 
Továbbá tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Dreher Sörgyár Zrt. a „Csendkirály” 
társadalmi célú kampánya keretén belül Ferencvárosban egyedi lakóházak közé kihúzható 
molinót szeretne kihelyezni, melyen a kerület címere is szerepelne. 
A „Csendkirály” társadalmi célú kampány a belvárosi (V., VI., VII., VIII., IX., és XI. 
kerületek) Önkormányzatok összefogásában, a Dreher Sörgyár Zrt. együttműködésével zajlik, 
melynek célja a kulturált belvárosi szórakozás elősegítése, elsődlegesen a vendéglátó 
egységek okozta zajterhelés mérséklése révén. A szervezők a kampány során elsődlegesen a 
szórakozni vágyó állampolgárok figyelmét kívánják felhívni, hogy az éjszakai szórakozás 
során figyelemmel kell lenni a helyi lakosok életvitelére, nyugalmára is. 
 
Az Önkormányzat címeréről, zászlajáról, a jelképek és a „Ferencváros” név használatáról 
szóló 2/1999. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a szabályozza a címer és a zászló 
használatát. 
A rendelet 3.§ (2) bekezdése határozza meg az engedély nélküli használatra jogosultak körét. 
A hatályos önkormányzati rendelet értelmében mind a BKK Budapesti Közlekedési Központ 
Zrt., mind pedig a Dreher Sörgyár Zrt. a Képviselő-testület jóváhagyásával jogosult az 
Önkormányzat címerét használni. 
 
Fentiekre figyelemmel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat címerének 
használatát engedélyezze a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. és a Dreher Sörgyár 
Zrt. részére, az előterjesztésben megjelölt célra. 
 
Budapest, 2012. május 30. 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester 

1.) Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testület a BKK 
Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére engedélyezi az Önkormányzat címerének 
használatát, a FŐVINFORM közlekedési portálján történő megjelentés céljából, határozatlan 
időtartamra. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
 
2.) Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dreher 
Sörgyár Zrt. részére engedélyezi az Önkormányzat címerének használatát, a „Csendkirály” 
társadalmi célú kampány keretében, a Ferencvárosban kihelyezésre kerülő molinókon történő 
megjelentés céljából, a kampány idejére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 


