
 

 

 

 

KIVONAT 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Emberi Erőforrások Bizottsága 

2019.február 26-i 
nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

7/2019. (II. 26.) számú emberi erőforrások bizottsága határozat 
 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága a 
„Támogatási kérelmek” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésében az Emberi Erőforrások Bizottsága felosztási hatáskörébe 
utalt - oktatási, kulturális és szociális feladatokra elkülönített -  forrás terhére a Szülőföld 

Kulturális, Sport, Pénzügyi Fogyasztóvédelmi és Örökségvédelmi Egyesület (9700 Szombathely, 
11-es Huszár u. 40.) részére „Az én városom…Keszthely” című könyv megjelentetési költségeire 
400.000,- Ft, azaz négyszázezer forint támogatást biztosít.  
 
2.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Keszthely város jelképeinek és a település 
neve használatának rendjéről szóló 45/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 14. § (4) bekezdésére figyelemmel - mérlegelési jogkörben eljárva – a „Keszthely” 
közigazgatási elnevezés használatát Keszthely város érdekében kiemelkedő kulturális jellegére, 
valamint az önkormányzat számára biztosítandó jelentős mértékű reklámtevékenységre 
tekintettel, díjmentesen engedélyezi a Szülőföld Kulturális, Sport, Pénzügyi Fogyasztóvédelmi és 
Örökségvédelmi Egyesület számára az alábbi feltételekkel: 

 
a.) Az engedélyes megnevezése: 
Szülőföld Kulturális, Sport, Pénzügyi Fogyasztóvédelmi és Örökségvédelmi Egyesület 
(székhely: 9700 Szombathely, 11-es Huszár u. 40., képviselő: Farkas Csaba)   
b.) A felhasználás célja: 
A Szülőföld Kulturális, Sport, Pénzügyi Fogyasztóvédelmi és Örökségvédelmi 
Egyesület által 2019 évben megjelenő „Az én városom…Keszthely” című könyv címében 
a „Keszthely” közigazgatási elnevezés felhasználása. 
c.) A jelképhasználat díja: 
A Rendelet 14. § (4) bekezdése alapján a könyv kiemelkedő kulturális jellegére 
tekintettel térítésmentes. 
d.) A felhasználás ideje, az engedély érvényessége: 
2019. március 1. - visszavonásig 
 
 
 
 



 

 

e.) Felhasználással kapcsolatos egyéb kikötések, az engedély visszavonásának 
lehetőségére történő figyelmeztetés: A Rendelet 13.§ (3) bekezdése szerint a kiadott 
engedélyt vissza kell vonni, ha a használat vagy annak célja, módja és körülményei a 
képviselő-testületnek, vagy a város lakosságának jogait, jogos érdekeit sérti, vagy 
veszélyezteti, különösen, ha a felhasználás a város jó hírnevét vagy közízlést sért. 
Továbbá a kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a felhasználó a Rendeletben, vagy a 
részére kiadott engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti,  
illetve a megállapított határidőre kötelezettségeinek nem tesz eleget. A Rendelet 17. § 
(1) bekezdése alapján a rendelettel szabályozott jelképek és közigazgatási elnevezés 
jog- és rendeltetésszerű használatát, a Rendeletben foglaltak betartását a polgármester 
jogosult ellenőrizni.  
A Rendelet szerint Keszthely város jelképeit a Rendelet mellékletei szerinti hiteles 
alakban, méretarányok és színek megtartásával lehet ábrázolni. 

 
3.) A bizottság felkéri az elnökét a kérelmező tájékoztatására, továbbá a polgármestert a vonatkozó 

pénzeszköz-átadási megállapodás aláírására és a kapcsolódó intézkedések megtételére.   

Határidő: tájékoztatásra: 2019. március 5. 
                  pénzeszköz-átadási megállapodás aláírására: 2019. március 15. 
Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester 
     Csótár András a bizottság elnöke 
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
            (Dr. Skoda Lilla osztályvezető) 

 
 
 
            Csótár András 
A kivonat hiteles:        bizottsági elnök sk. 
 
   Illés Györgyi 
jegyzőkönyvvezető 


