
 

 

K I V O N A T 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

2018. július 10-ei rendkívüli 
nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 

207/2018. (VII. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hozzájárulás Keszthely város 
jelképeinek használatához IV.” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1. 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 az előadás 
sorozat Keszthely város érdekében kiemelkedő kulturális, turisztikai és 
idegenforgalmi jellegére tekintettel díjmentesen engedélyezi a Centrál Színház 
Nonprofit Kft. számára az alábbi feltételekkel: 

a.) Az engedélyes megnevezése: 
Centrál Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság   
(székhely: 1065 Budapest, Révay u. 18., adószám: 20198950-2-42, képviselő: Puskás 
Tamás ügyvezető igazgató) 
b.) A felhasználás célja: 
2018. évben a Festetics-kastély parkjában megrendezésre kerülő „Keszthelyi Nyári 
Játékok” keretében a ”Delila” című előadás reklám- és marketing anyagain a 
„Keszthely” közigazgatási elnevezés használata. 

                c.) A jelképhasználat díja: 
A Rendelet 14. § (4) bekezdése alapján a rendezvény kiemelkedő turisztikai és 
idegenforgalmi jellegére tekintettel térítésmentes. 
d.) A felhasználás ideje, az engedély érvényessége: 
2018. július 10. - 2018. augusztus 15.  
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. 

 
A képviselő-testületi határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A felek 
jogviszonyaira a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 
 
Határidő: tájékoztatásra 2018. július 15. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc polgármester 
                Dr. Horváth Teréz jegyző 
                (Dr. Skoda Lilla osztályvezető)  
 

Dr. Horváth Teréz sk.    Ruzsics Ferenc sk. 
           jegyző       polgármester  

 
A kivonat hiteles: 
 
Tóth Ibolya 
testületi referens 


