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Előteľjesztő: Zentai oszkár képv-ĺselő

A képviselőtestrileti ülés időpontj a: 2014. ápti|is 23. | ...... ... ... sZ. napirend

Táľgy: Javas|at címeľhasználati engedély megadásáľa

A napirendet nví|tlzźrt tilésen kell tárgyalni, a rende|et[fu!flroza.! elfogadásához egysze-
ľűlminésíte!! szav azatíobb ség sziikséges.
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Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság véleményezi
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi x
Határozati javas|at abizottság számáĺa: 

.,

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság / Humánszo|gźl|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|oterjesztés megtáľgy a|ását.

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

I. Előzmények
A Budapesti Rendőľ-főkapitĺányság VIII. keľületi Rendőrkapitźnyság (továbbiakban Rendőr-
kapitĺínyság) állománya tekintetében rendszeresített települési hovatartozást szimbolizáló
egyennlhźnati kaľjelvényen' a kerülęt címerének és zász|őjźnak|eirásźt, valamint azokhasz-
náIatźnak rendjéről szóló mindenkoľ hatályos önkormanyzati rendeletben meghatźrozott, Jó-
zsefuáros címere szerepel.

il-III. A b eterj esztés ind ok a, tény ź,Jlási ad atok
Józsefuaľos önkoľmányzatí je|képeinek (címer, zász|ő, lobogó) a|apitéséről, és a jelképek
haszná|ati rendjéről sző|ő 1311996. (III.8.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendđlet)
2. $-a tartalmazza a jelképek |eírását, utolsó módosítása 20|2. maľcius 1. napjától hatályos.
Jőzsefváros korábbi címerének lecserélése szükséges. A Rendőrkapitányság megbízott vęze-
tője Segyevi Zo|táĺ r. łSrnagy Polgĺĺrmester Úr felé kérelemmel élt (előteľjesztés mellékletét
képezi), melyben Józsefuiíros új címerének a ľendőri egyenĺuhán töľténő haszná|atának enge-
délyezését kérte.
A kapitanysźtgvezető a karjelvényen kíviil az engeđé|y kiterjesztését igényelte a címer Rend-
őrkapitánysźry éital előállított iľatok gľaťrkus fejlécén, valamint a szolgáiati gépkocsikon, a
rendőrségi k'legészító ruházatokon (póló, spoľtmez, baseball-sapka) való-megje!.ęn.i5Ęre is. t .\í..'. .-.. rrł)n
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Iv. A döntés tartalmának ľészletes ismeľtetóse
A hivatkozott rendelet szerint a Humánszolgáltatási Bizottság javaslata alapján a képviselő-
testiilet engedé|yezi Józsefuaros címerénekhasznáIatát. Javasolom, hogy a képviselő.testület
engedélyezze a Budapesti Rendőr-fokapitanyság VIII. kerületi Rendőrkapitányság részéte a
címerhaszná|atot az egyenľuhźuaton, az itatok gľafikus fejlécén, szo|gźiati gépjĺáľművökön,

rendőľsé gi kiegészítő tuht"z;aton.

v. A döntés célja, pénzügyĺ hatása
A címerhasznźiati engedély kiadása az Ônkormźnyzat részéróI pénzngyi fedęzętet nem igé-
nyel.

vI. Jogszabályĺktirnyezet
A Rendelet 4. $ (1) bekezdése alapjan a címerhasznźiati kérelemĺől a Humánszolgáltatási
Bizottság javaslata alapjźn a Képviselő-testtilet dĺjnt. A HumánszolgáItatási Bizottság javasla-

tźfi abízottság elnĺike terjeszti a Képviselő-testiilęt elé.

Kéremazalábbihatźnozati javaslatelfogadását

Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

Józsefuaros címeľének használatát engedélyezi a Budapesti Rendőr-főkapitanyság VIII. keľü-
leti Rendőrkapitanyság (székhely: 1084 Budapest, Víg u. 36.; hasznźiatért felelős személy:

Segyevi ZoItan mb. kapitanyságvezető) részére azza|, hogy Józsefuáľos címeľét a Rendőrka-
pitrányság a rendőri egyenľuhakon, a Rendőrkapitanyság grafikus fejlécén, a szolgá|ati gép-
járműveken, valamint a rendőrségi kiegészítő rvházatonhatározat|an ideig hasznáIhatja.

Felelős : polgiíľmesteľ
Hatáľidő : 2014. źlpri|is 23 .

A dtintés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Humánszolgá|tatási Ügyosztály Human-
kapcsolati Iľoda,

Budapest, 2014, április 14.

Törvényességi ellenoľzés:
Riman Edina

jegyzo

Zentai oszkaľ
képviselő

nevében és megbízásából: (

J,,.//l\łłlĺ í,",,a
" dt. Mészaľ Erika /

a|jegyzó
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I3aľoss rr. ó3.(l7-

TisztoIt Po|gáľnrĺ:s Ĺcľ Úľ!

A )3ulapilsti ll'cridőľ-frĺkapitťrnyság VIlI. kerĹilcĺi llenc1óľ}ĺapiĺĺilryság ńl'|olnánya tekín1etćllen
]:e.il(-Iszcľcsĺĺ:c{,t Ielę'i,ilćsi hovatí!ľľozást 'szinllrcrlizáIĺi cgyenrLlházati łoňluónv kłpcsáll az ł:]ábbikćrcllllet riyťljtorrr be' hĺviltkoz'va .Íťlzseĺválns ŕjlt&olĺlánj,zati jĺdképeiiek (cňleľ' złiszló loilogó)alapításár:ól. ós a.ieikćpek haszlrálatĺ ľeltctjćľől szĺi)ó i3/l99ó. (|lI'8.) sz- ĺnkoľnlĺnyz.źiti lc]]clelct(|'ov; lenĺlclct) 5. 5\ (2) tlekcr,<ltisćľe..

józ^scĺ\'tiiĺ,l-c c;tlreľŕ:nck nrĺ-ic]ĺlsĺ1ĺłsĺĺval. ĺlc1:.r,á'ltoz.ásával eg,\lidť1i11.* sz,iiksćgessc l,ĺril' ĺ,l ľcliĺ'loľi
u.g),clrlullÍul visťh ĹcJe]]iĺlósi hoviltaľi,ozlĺs1 szjnllrojiz;iló-.ľcnĺłőľi 

.'x'lľielvoilyct 
nlotívulTajnak

nlog\jíllto?Íatása' ćs ľcłĺlszeľlre irllítása Ís.

A rcnĺlíiti k'al.jelvćn1'g]i ĺĺ:ucsz-cľcsjtć'sÚnck szabĺilvairoI sz-ÓIó ,I7/2(l|0. (Oľ 27.) ()]ąľli utasítás
(tĺivĺĺbhĺa|<Ĺralr; uĺasitá's) sz-cľilr{ n kai.ji:Ivćllyck és il1.łvéb sz.inrl:ólullrolĺ. |lasználatát rlrt:ge|őzőert ar:ínlcľ lriľ(ckoslillak hĺlzz,/r.jáĺtrlĺisa sz[iksógcs' alni őďűlutlgl>irll iill ĺ jĺizscĺ\,iiľosi renclclc1 .5' s\ (2)
bckcaĺlúsćr.e,l.

Iłelll{ícIĺ a|*pj:ĺn ltćľcm, ho15..Józ-sľfi.áľos úisĺĘsłśĘ!-cĺ.Ľ!rtlĺliĺzlĹunI<olr ĺŕjľtónii
h asznńIatáŕ crrgerló|1,ezni r^zĺvcskcĺl.iélłr-

IL'.s\!li iaj:]jl;tIi't.l.íi:r]'łi.j:iB!1;]l|'|ĺ.:]iii,'i.'l!ll]:-ij!j;:.\'':.':ił.l'Ii



A ĺcliĺJc|ct'5, is (3) bekcz<lćséľe fig.vclcllilliel a kél.el}.]lgĺ az alábbi adats7olśiiiliaiással egószíteilr i<i:

a. kéľc'.llllcző rrrt:gl:cr'czisc, cínie: J3uclrrpcsti Ił.errdijľ.Í.ókapitánysátrr, l i -i?-l)udapcst. 
.rcr.c 

u.
'ĺ-ó. (VIIl. keľiilcti l{el:clĺlľkapitállvság. l08.}.l)udapcí' Vĺs. tl, 3Ó.)

b. ojllrcľliasznáiat célia: ľcnĺ|ŕjľi cB)/ellľt|hil7-lrĺoll tclŁlriilćsí hoľaÍaľ'iozásĺ szilllboljz-/rlťl
kal, jclvún5ĺerr o1irc!yczr,e

c. c|Čiĺillítalli ĺiír,ĺi:lÍ lliclrl'visćg: 600-ĺit)0 ĺlb, (llra.i<1 í,olyarlraros 1rťltlłis. idöszĺrl<tls g5,áltásban)
<l. el(iti]jíĺĺrsĺinak aľ'),alta: lrli,iszĺ).yct aiapol'l, szílles gć1ri hílllz-ésse.l. tó1réĺzllľl'rs kir,ĺtclllcrl
c. ĺe;.ieszĺós, Íilľgalonlba hĺ.lzil1.ĺtl: ľencl(iľsćg'i noľlrráfuvtk lllcgĺtle lően
Ĺ hLrsu.ná|at iclŕiĺal:tanLo: avu|ásig
g, n:illtapóltiálly klfó.jĺl : csłĺo lt (i okuil,re|lĺ|,lll]ban
h. a |cihaszllzilásc\ĺ Í.cl<:]ćĺs sz-orĺćl;..: iieg5,,cvi Zo|täl.l ĺ. łll.llagy' nlb, kĺĺ1:i1ĺruvsiĺg\|ofetij

Iićľelll. eľrgerlćl)'e tel:jcclien lł'i aľl'a is. ),;ogy a ľcniőľkaĺ)itánvságlinl{ álta| i'ltjáIlĺtotĺ iľaĺĺlk gľl.lÍikus
ĺ-e.i|éući:clr a iogókćnt szcľcplo cí.nrcľĺ haszrrálhassrrk trll,áblr:.a is, cgviiĺtescn ä lluctapesti
li.ondĺiľ-ĺiikapitĺtI.:.v.si{g ľr.:n'cszct.tłsíľctt cínrcrével.

VćgiiI lĺél.crll, lbľt'i'ckclll tŮ} szír'cskccljék licl;:zilĺjĺil.ulni ahht>z' irogy ^}tizseÍ!.áľos ncgťrjĺi1t cĺlrrcré|'
(an:unn-vibell eľľe 1cclitrilĺai lchctŕĺ:ićgtink biztosíloĺĹ lesz) a sz-tl.l11á!ĺlti gćpkocsikon is
c'lhclyez-ilcssiĺk. vaiilltljll1' lellcliíxógĺ kicgÚ'sĺ-ĺĺ(ĺ rtl)ráz.aĺĺrkoĺl, (1roĺó, spoľľnrez" basu'hal].sapka) is
t,iselhcssĺilcI

i3udapest, 2014. dpľilis 9'

A kcdr,ezö e]bíľĺijás relnéĺyćlrclr, tisz.ĺtrleĺ{eI:

.r.*iĺą-.',ś1'r
-ĺ. ĺ.,i '/-'^w^*

Seg5'evi Zoltárr ľ. iiľlragy
ntb. kal)i tźijlysáBYe7,ci ťj

ll;clIekl*l: jÖz,scĺľíIl.osi t'clr<lĺ)illĺpiĺ;ĺn}'s:i'e kar'ĺciľćllr, ĺiĺi
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