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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Józan Krisztián – mint a Traktorfesztivál egyik szervezője – az alábbi kérést 
juttatta el hozzánk: 
„A helyi címerről és zászlóról szóló módosított 5/1993.(V.11.) számú rendelet 2.§ (1) 
bekezdése alapján a Polgármester előzetes hozzájárulása szükséges az ott felsorolt 
felhasználási módok esetében. 

Miután a felsorolásban nem szerepel az általam kért célra a címer felhasználása, ezért 
kérem a Tisztelt Képviselő-testületnek az engedélyét arra vonatkozóan, hogy az Alsónémedi 
címer és az Önkormányzat nevének használatára engedélyt kérjek, melyet első ízben a 
Traktorfesztivál 2013 eseménynaptárhoz szeretnénk felhasználni, a támogatók feltüntetésével. 
Tekintettel arra, hogy a Traktorfesztivált előreláthatólag minden évben meg szeretnénk 
rendezni és kiadványokat is szerkeszteni (plakát, naptár stb.), az engedélyt nem egyszeri 
alkalomra, hanem állandó jelleggel kérem Önöktől.”  

 
A helyi címerről és zászlóról szóló módosított 5/1993. (V.11.) számú rendelet 2. 

§ (1) bekezdésében foglalt felsorolásban nem szerepel a kérésben foglalt célra történő 
felhasználás, így a Képviselő-testületnek kell ebben a kérdésben állást foglalni. 
 Tekintettel arra, hogy a rendezvényt az Önkormányzat is minden évben 
támogatta, kérem és javaslom a hozzájárulás megadását. 
 
     Határozati javaslat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Traktorfesztivál rendezvényekkel kapcsolatosan az Alsónémedi településnév és 
települési címer használatát és úgy döntött, hogy a Traktorfesztivál 2013 
eseménynaptárhoz, valamint a továbbiakban kiadandó plakátokhoz, 
naptárakhoz stb. hozzájárul a településnév és a települési címer felhasználásához. 
 
Határid ő: visszavonásig folyamatos 
Felelős: Dr. Percze Tünde jegyző 
 
 
Alsónémedi, 2012. november 22. 
 
.   
                            Vincze József  
                             Polgármester 
 
Az előterjesztés törvényes! 
 
 
     Dr. Percze Tünde  
             jegyző 
 


