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Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Tárgyalta: PVÜB, HB
Tanácskozási joggal meghívott:
Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Törvényességi szempontból jóváhagyta:
Dr. Markó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Közösségi oldalakon több olyan híroldalnak álcázott profil is található (pl. Boglári Hírek,
Boglár Hírek), melyek városunk címerét használják fel arra, hogy hiteles forrásnak
tűnjenek a felhasználók körében.
Az érintett oldalakon nem található meg, hogy ki a profil tulajdonosa, a felelős
szerkesztője, hol jegyezték be. Ez lehetőséget ad arra, hogy álhírekkel, esetlegesen
akár nem megfelelő, a városhoz nem is kapcsolódó vagy akár tiltott tartalmakkal
töltsék fel az oldalt. Ezzel befolyásolhatják, manipulálhatják a felhasználókat, akik a
címer miatt hiteles forrásként tekinthetnek az oldalakon megjelenő tartalomra, és a
válaszadásra, javításra, helyesbítésre, esetleges felelősségre vonásra sincs
lehetőségünk az anonimitás miatt.
Városunknak van egy rendelete, mely alapján lépéseket kezdeményezhetünk a
jogosulatlan, esetlegesen rosszhiszemű oldalak ellen:
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012.(V.14.)
önkormányzati rendelete Balatonboglár Város címeréről és zászlajáról, valamint
a közterületek fellobogózásáról
2.§
(1) A címert a 3.§-ban meghatározottaknak megfelelően kizárólag díszítő és utaló
jelképként lehet felhasználni.
(2) A címert a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester, a jegyző és a
polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzati intézmények – ide értve az e
szervezet képviseletére jogosult személyeket is - a hivatali és turisztikai feladataik
ellátása során engedély nélkül használhatják, továbbá helyezhetik el az épületeiken
és helyiségeikben. Természetes személy a foglalkozásának, hivatásának
gyakorlása során, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet – az e
bekezdésben említett szerveken és képviseletében eljáró személyeken kívül – a
tevékenysége során, szervezeti jelképként vagy ennek részeként a címert nem
használhatja.
(3) A címert kizárólag hiteles alakban, a méretarányok és - a (4) bekezdésben
meghatározott kivétellel - a színek megtartásával szabad ábrázolni. A címer képe
beszerezhető a Polgármesteri Hivatal kulturális ügyekkel foglalkozó ügyintézőjénél,
vagy letölthető az önkormányzat hivatalos - www.balatonboglar.hu - honlapján a címert
és a zászlót szabályozó rendeletből.
(4) A címer az előállításhoz felhasznált színezetlen anyag – különösen fém, fa, bőr,
agyag – színében, nyomdai úton való előállítás esetén fekete-fehér színben is
ábrázolható.
(5) Nem ábrázolható a címer gyermekjátékon, szexuális tartalmú kiadványon és
tárgyon.
(6) A címer védjegyként nem használható.
3.§
(1) A címer kereskedelmi célú előállítását és forgalomba hozatalát, valamint a 2.§
(2) bekezdésében meghatározott személyi és szervezeti körbe nem tartozó

személyek vagy szervezetek általi felhasználását kérelemre a polgármester
engedélyezi.
(2) Az (1) bekezdésben említett engedély iránti kérelem benyújtható írásban a
polgármesterhez,
vagy
elektronikusan
az
önkormányzat
hivatalos
balatonboglar@somogy.hu - elektronikus levélcímén.
(3) A kérelemnek tartalmaznia kell: a) a kérelmező megnevezését és címét, b) a címer
előállításának, illetve felhasználásának célját és módját, c) előállítás esetén az
előállítandó mennyiséget, d) a forgalomba hozatal módját, e) a címer felhasználásáért
és forgalomba hozataláért felelős személy megnevezését és lakcímét. f) a címerrel
díszített kiadvány vagy tárgy leírását és egy fényképmásolatát.
(4) A kérelem elutasítható, ha az előállításra tervezett címer megjelenítése a 2.§ (3)(6) bekezdése rendelkezésébe ütközik.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatok elfogadásával
akadályozza meg az ilyen visszaéléseket.
Határozati javaslat:
1. Balatonboglár Város Képviselő-testülete elhatárolódik a közösségi portálokon
megjelenő, a város nevét és címerét jogosulatlanul felhasználó, megtévesztő,
visszaélésekre alkalmat teremtő és az anomimitás miatt sajtójogilag sem
számonkérhető ál-híroldalaktól (pl. Boglár Hírek, Boglári Hírek).
2. Balatonboglár Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert arra, hogy a
21/2012.(V.14.) rendelete szerint a szükséges jogi lépéseket tegye meg a város nevét
és címerét jogosulatlanul felhasználók ellen.
Határidő: azonnal
Felelős: Mészáros Miklós polgármester

