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Tárgy:  A WestEnd Magyarország Ingatlanhasznosító Zrt. címerhasználati 

kérelme 
 
Előterjesztő:    dr. Bácskai János, polgármester 
 
Készítette:    Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 
    Temesiné Apollónia Aranka, irodavezető 
    Farkasné Gorócz Helga, protokoll ügyintéző 
    Sebestyén Ágnes, ügyintéző 
 
Előzetesen tárgyalja:   
   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária 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 Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Magyar Önkormányzatok Szövetsége 
írásban kereste meg Önkormányzatunkat az interaktív címerkiállítás ötletével, mely 
„Magyarország beköltözik a WestEnd City Centerbe” címmel 2014. február 20-án nyílik meg.  
 
Egy különleges helyszínen egy különleges kiállítást szervez a WestEnd City Center, ahol a 
települések is képviseltethetik magukat. Magyarországon még nem volt ilyen átfogó „Címer 
Kiállítás”. A látogatónak lehetőségük lesz a címerek történelmi üzenetét és keletkezésük 
történetét is megismerni. Az ország településeinek címerei üzeneteket hordoznak, szinte 
mozaikszerűen megismerhető Magyarország történelme, sikereink és küzdelmeink. Ennek a 
kiállításnak kapcsán izgalmas felfedezést tehetnek azok a fiatalok is, akik érdeklődést 
mutatnak a heraldika iránt.  
 
A Címer Kiállítás támogatói és védnökei elismert személyek: Demján Sándor, a TriGránit Zrt. 
elnöke, Dr. Vizi E. Szilveszter, a Magyarország Barátai Alapítvány elnöke, a Magyar 
Tudományos Akadémia volt elnöke, Dr. Gémesi György polgármester, a MÖSZ elnöke. A 
kiállítás szakmai támogatója a Magyar Turizmus Zrt.  
 
Az Önkormányzat címeréről, zászlajáról, a jelképek és a „Ferencváros” név használatáról 
szóló 2/1999. (I. 29.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban a 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 a WestEnd Magyarország Ingatlanhasznosító 
Zrt. a Képviselő-testület jóváhagyásával jogosult az Önkormányzat címerét használni. 
 
Fentiek alapján javaslom, a Tísztelt Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat címerének 
használatát engedélyezze a WestEnd Magyarország Ingatlanhasznosító Zrt. részére, az 
előterjesztésben megjelölt célra. 
 
 
Budapest, 2014. február 6. 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester 

Határozati javaslat 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a WestEnd 
Magyarország Ingatlanhasznosító Zrt. részére engedélyezi az Önkormányzat címerének 
használatát, a Címer Kiállításon való megjelenés céljából, a kiállítás időtartamára 
(2014.02.20. napjától 2015.január 31. napjáig). 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  
Határidő: 2014. február 13.  


