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ZAMÁRDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 20/2000. (V.29.) SZÁMÚ RENDELETE 

 
a helyi címer és zászló, valamint Zamárdi város tulajdonában lévő szlogen és logók 

használatának rendjéről**, valamint a településnév használatáról  

 

 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

 
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 
és a magyarországi önkormányzatokról szóló az alábbi rendeletet alkotja. 
 

I.fejezet 

Az Önkormányzat jelképei 

 

1. §.** 

 
(1) Zamárdi város jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő 

szimbólumok: a címer, és a zászló, továbbá a „Zamárdi a Balaton szíve” 
szlogen, és a hozzátartozó logó, Kilátó logó.  

 

A címer leírása 

 

2. §. 

 
(1) Az Önkormányzat címere: Csücsköstalpú két tárcsapajzs, hullámos ezüst 

pólyával két mezőre osztva. A felső mezőben a hullámos pólyából előtűnő 21 
sugarú arany napkorong. Az alsó mezőben zöld hármashalmon álló, lóhere 
végződésű ezüst kettőskereszt, melyet a mező mindkét sarkában 2-2 levéllel 
megrakott arany szőlőfürt kísér. A pajzs felett kiterjesztett szárnyú, vörös 
csőrű, balra repülő fehér sirály, alul két keresztbetett szárú, arany makkokkal 
megrakott zöld tölgyfaág keretezi a címert. 

 
(2) Jelentése: A pajzsban az ezüst pólyából előtűnő Nap, a felette repülő sirály a 

napsugarak által alkotott „aranyhidat”, általában a Balaton tó szépségét 
jelképezik. A hármashalmon álló kettőskereszt a Szent Benedek rend több 
évszázados jelenlétére utal. A szőlőfürtök Zamárdi évezredes szőlőkultúráját, 
a tölgyfalombok nagykiterjedésű erdőterületeit jelentik. 

 

A címer használatának köre és szabályai 

 

3. §. 

 
(1) Az Önkormányzat címerét, mind díszítő és utaló jelképet használni lehet: 

 az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg 
gumibélyegző. A pecsétnyomó esetében legkisebb 40 mm, gumibélyegző 
esetében legnagyobb 35 mm átmérőjű, megfelelő körirattal ellátva, 

 az Önkormányzat zászlaján és annak változatain, 
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 az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, a jegyzőnek készített 
levélpapírok fejlécén, illetve borítékján, 

 az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető 
vagy emlékérmeken, 

 a városháza épületének bejáratánál, tanácskozótermében, és más 
protokolláris célt szolgáló helyiségeiben, a polgármester és a jegyző 
irodáiban, 

 az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban, 

 az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével 
foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon, 

 a városba vezető utak mellett lévő táblán. 
 
(2) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel- 
illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg 
szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső 
működésével, és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető 
oklevelek hitelesítésekor használható. 
 
(3)** A címerhasználat után fizetendő díj mértékét: az 1.sz. melléklet tartalmazza. A 
képviselő-testület írásos kérelem benyújtása esetén, indokolt esetben, eltérhet a 
táblázatban foglalt díjaktól.  
 

(4) Az önkormányzat jelképeinek, logóinak, stb. használatánál a Képviselő-
testület  dönthet úgy, hogy bizonyos jótékonysági célok kapcsán a használatért 
nem kér ellentételezést.  

 
 
 

4. §. 

 
(1)* A 3. §. /1/ bekezdés  pontjaiban meghatározottakon kívül más jogi személy, 
egyesület és egyéni vállalkozó számára az általa készített kiadványokon vagy 
jellegzetes termékeken az Önkormányzat címerének használatát – kérelemre –a 
polgármester engedélyezheti. 
 
/2/ Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználás esetében a címer használatáért 
gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét az 1. sz. melléklet 
tartalmazza. 
 
/3/ A díj megállapítása történhet egyösszegben, és évente a KSH szerint közölt 
inflációval növekszik. 
 
/4/ ** 

5. §. 

 
/1/ A címer, a Balaton Szíve logó és hozzátartozó szlogen, valamint a Kilátó logó  
használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 
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 a kérelmező megnevezését, címét, 

 a címer, logók, szlogen használat célját, 

 az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot), 

 a címer, logók, szlogen előállításának anyagát, 

 terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját, 

 a használati időtartamát, 
 

 a címerrel, logóval, szlogennel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, 
fényképmásolatát, stb.), 

 a felhasználásért felelős személy megnevezését. 
 
/2/ A címer, logók, szlogen használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 
 

 az engedélyes megnevezését és címét, 

 az előállítás anyagát, 

 az engedélyezett felhasználás célját, 

 az előállításra engedélyezett mennyiséget, 

 a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát, 

 a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges 
kikötéseket, 

 a címer, logó, szlogen felhasználásáért felelős személy megnevezését, 

 amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét. 
 
/3/ A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. 
 
/4/ Az engedély kiadását meg kell tagadni, ha a jelen rendelet 6. §-ában foglaltak 
betartása nem biztosított, vagy a címer tervezett használata a település hírnevét 
sértené. 
 
/5/ A kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja, ha a címer, logók, szlogen 
használata az engedélyben foglaltaktól eltérően, vagy a település hírnevét-, illetőleg 
a címer, logó, szlogen szimbolikus jellegét sértő módon történik. 
 
 

6. §. 

 
/1/ Az Önkormányzat címerének, logójának, szlogenének kicsinyítése csak olyan 
mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást. 
 
/2/ Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerének, logójának, 
szlogenjének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy 
anyagának (fém, fa, bőr, kerámia, stb.) színében, de a heraldika általános 
szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet. 
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II.fejezet 

6/A. §**** 

A településnév használatáról 

 
 

(1) A városnak jogi érdeke fűződik nevének használatához és nem érdektelen 

számára, hogy Zamárdi nevét milyen célra, milyen tevékenység mellett kívánják 

használni ezért szabályozza a települése nevének jogszerű használatát.  

 

(2) Zamárdi város nevét, történelmi névváltozatait, rövidített vagy toldalékos nevét  

elnevezésében vagy bármely  előállított, forgalmazott termék megnevezésében –

beleértve a közösségi média oldalain való felhasználást is-  bármely jogi személy, 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elnevezéséhez, valamint természetes 

személy tevékenysége gyakorlásához vagy működésének folytatásához csak 

előzetes engedély alapján veheti fel, illetve használhatja. 

 

 

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak Zamárdi Város 

Önkormányzatára, valamint az önkormányzat szerveire, intézményeire és 

gazdasági társaságaira és közalapítványaira.  

 

(4)  Az  (1) bekezdésben meghatározott megjelölés vagy név felvételét és használatát csak 

azok kérhetik, akiknek székhelye, vagy telephelye, magánszemély esetén állandó 

lakóhelye Zamárdi  város területén van.     

                                                                            

6/ B.§**** 

A névhasználat engedélyezése 

 

(5) A város nevének használatát kérelem alapján a Képviselő-testület engedélyezheti, 

minden egyes esetben egyedi döntés alapján.  

 

(6))A kérelemnek tartalmaznia kell:  

a) a kérelmező nevét és címét,   

b) a városnév tervezett használatának célját, 

 c) a használat tervezett időtartamát,  

d) a névhasználatért felelős személy nevét és címét, e) a használat módját és formáját. 

 

(7) Amennyiben dísztárgy, embléma, kiadvány vagy termék megjelölését szolgálja a 6/A. 

§  (1) bekezdésében meghatározott településnév, úgy annak tervét a kérelemhez csatolni 

kell. 

 

 (8) A város nevének használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 

 a) az engedélyes nevét és címét,  

b) az engedélyezett névhasználat pontos szövegét,  

c) az engedély időtartamát,  

d) a használattal kapcsolatos egyéb kikötéseket. 
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 (9) A névhasználatra szóló engedély érvényessége ideje: a) határozott időre, b) feltétel 

bekövetkezéséig, c) egy alkalomra szólhat. 

 

(10) A névhasználati engedély visszavonható, ha az engedélyes  tevékenysége sérti, a 

névhasználat e rendelettel elérni kívánt szabályait, feltételeit.  

(11) A közigazgatási megjelölés vagy név engedélyezett használatának ellenőrzéséről a 

Polgármesteri Hivatal gondoskodik.  

 

(12)  Az engedély kiadása megtagadható: 

 a) ha a használat vagy annak módja és körülményei a Önkormányzat és a lakosság 

jogait, jogos érdekeit sértené vagy veszélyeztetné,  

b) ha ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlásához már engedélyt kiadott 

c.) egyéb különösen indokolt esetben. 

 

(13) Aki település teljes, rövidített vagy toldalékos nevét e rendelet hatálybalépése előtt 

jogszerűen felvette és folyamatosan használja, utólagos engedély iránti kérelem 

benyújtására nem köteles.  

 

(14) E rendelet hatálybalépése előtt felvett közigazgatási megjelölés vagy név használatát 

az engedélyező a jövőre nézve megtilthatja, ha 

 a) a használat vagy annak módja, célja és körülményei az Önkormányzat vagy a város 

lakossága jogait, jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti, 

b) ha a használó mások névhasználathoz fűződő jogait sérti. 

(15) A polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet az engedélyekről, az engedélyezett 

névhasználat módjáról és idejéről. 

 

6/C. §**** 

Engedély nélküli névhasználat 

 

Aki Zamárdi település nevét engedély nélkül felveszi, használja, vagy a közösségi média 

oldalain a településnevét  (vagy annak ragozott vagy toldalékos változatát)  engedély 

nélkül felhasználja, illetve a felhasználás félrevezető módon másokban azt a benyomást 

kelti, hogy a település hivatalos oldala  jelen rendelet 9.§-a alapján kerül 

szankcionálásra. 

 

                                                                      III.fejezet  

A Zászló leírása 

 

7. §. 

 
/1/ A zászló (lobogó) 1:2 arányú, 100 x 150 cm aranysárga lobogó, hosszanti szélein 
a lobogó szélességének 1/6 - 1/6 részét kitevő kék éllel. A lobogó hossztengelyének 
felső harmadpontjában középpontjával a fent leírt címer foglal helyet. 
 
/2/ Az Önkormányzat zászlaja a városháza tanácskozótermében kerül elhelyezésre. 
 
 
 

A zászló használata 
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8. §. 

 
/1/ A zászló lobogó formájában is használható. A zászló, illetve lobogó, vagy annak 
méretarányos változatai használhatók: 

 hivatalos állami ünnepek alkalmával, a Magyarország zászlajával együtt, 

 a város életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények 
alkalmából, más hivatalos zászlókkal együtt, 

 a Képviselőtestület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén, 

 nemzeti, megyei, illetőleg helyi gyászesemény alkalmával a fekete 
zászlóval együtt, félárbocra eresztve, 

 minden, a várossal összefüggő, vagy az Önkormányzat részvételével 
rendezett eseményen. 

 
/2/ A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 
 
/3/ Ezen előírás, amely a címer és zászló előállításának engedélyezésére 
vonatkozik, a magáncélú, nem kereskedelmi felhasználásra nem vonatkozik. 
 
 

Az Önkormányzat jelképeinek, településnévnek  jogosulatlan használata 

 

9. §.****** 

 
/1/ Aki az önkormányzat jelképeit, településnevét jogosulatlanul, az engedélytől 
eltérő, vagy a település közösségét sértő módon használja fel, jelen rendeletbe 
foglaltakat megsérti közigazgatási bírsággal sújtható, melynek összege természetes 
személyeknél 200.000,-Ft-ig, jogi személyek esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedhet. 
 
 

10. §.* 
 
/1/ A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti Zamárdi Nagyközség 
Önkormányzatának 15/1993. (VII.1.), valamint a 23/1993. (IX.15.) rendelete. 
 
/2/ Jelen rendelet június 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a gondoskodik. 
 
/3/*  
 
Zamárdi, 2002. május 10. 
                                                                                    
 
Kiss Jenőné sk.       Dr. Tanka Zsigmond sk. 
polgármester         jegyző 
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1. sz. melléklet* 

 

  Megnevezés     Díjtétel  

Címer  30.000,- Ft/ felhasználó/ 
év  

Balaton szíve logó és 
szlogen  

30.000,- Ft/felhaszn/év 

Kilátó logó  30.000,- Ft/felhaszn/év 

Zászló  30.000,- Ft/felhaszn/év 

 
 
Minden jelkép, logó, stb. esetében minimum 1 év a felhasználási idő 
engedélyezhető.  


