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10. Napirend 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Bánk Község címerének 

kereskedelmi célú használatának engedélyezése 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Pizzaro Bt. (adószám: 22137384-2-12) 2653 Bánk, Kazinczy Ferenc utca 59. szám alatti             
kereskedő (Kazinczy Ferenc utca 59. szám alatti vegyesbolt, valamint a Tóparti sétány 1.             
szám alatti Büfé üzemeltetője) kereskedelmi célú felhasználás céljából 2019. május 23.           
napjától 2020. december 31. közötti időtartamra kérelmezte Bánk Község címerének          
használatát. A kérelmező a címert ajándéktárgy (hűtőmágnes) díszítésére, feliratozására         
kívánja felhasználni. A címer használatával 300 db ajándéktárgy (szuvenír) előállítását          
tervezi, melyeket az általa üzemeltett kereskedelmi egységekben kíván forgalmazni. Az          
ajándéktárgyak tervezett kereskedelmi egységára: 600 Ft/db. A címer használatának         
engedélyezése esetén a címer használatért felelős személy, a Pizzaro Bt. ügyvezetője, Rákosi            
György. 
 
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi címer és zászló alapításáról és           
használatának rendjéről szóló 6/2000.(V.19.) számú önkormányzati rendelete (a        
továbbiakban: önkormányzati rendelet) szabályozza a helyi címer használatát, az alábbiak          
szerint: 

Az önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése szerint más jogi személy számára az általa             
készített kiadványokon, vagy jellegzetes termékeken az Önkormányzat címerének használatát         
– kérelemre – a jegyző javaslata alapján a polgármester engedélyezi. 
Az önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján a kereskedelmi vagy reklám célú            
felhasználás esetén a címer használatáért gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni. A díj             
mértékét a jegyző javaslata alapján a képviselő-testület állapítja meg. 
Az önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdése alapján a díj megállapítása történhet egy            
összegben, évi átalány formájában, vagy az elért árbevétel arányában. Az önkormányzati           
rendelet 4.§ (4) bekezdése értelmében az átalány összege gazdálkodó szervezeteknél 1000           
Ft-tól 100.000 Ft-ig terjedhet. Az árbevétel után megállapítható díj mértéke az éves árbevétel             
0,1%-a, de legkevesebb 1.000 Ft. 

 
A benyújtott kérelem alapján megállapítható, hogy a helyi címer használata jogszabály           
alapján engedélyezhető. A címer használatért 10.000 Ft/év gyártási és forgalmazási átalány           
díj megállapítását javaslom. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és Bánk Község           
Önkormányzat címerének kereskedelmi célú használatához a gyártási és forgalmazási díj          
összegét megállapítani szíveskedjen. 
 
Bánk, 2019. május 24. 
 
 

Tisztelettel:  
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Ivanics András 
polgármester 

 
 
 
 
………./2019. (V…..) Képviselő-testületi Határozati-javaslat 
 
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pizzaro Bt. (2653 Bánk, Kazinczy         
Ferenc utca 59., adószám: 22137384-2-12) részére Bánk Község Önkormányzata címerének          
kereskedelmi célú használatára vonatkozóan a gyártási és forgalmazási díj összegét évi           
10.000 Ft összegű átalány díjban határozza meg. 
 
Határidő: azonnal, folyamatos 
Felelős: polgármester 


