Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
26/2004. (XI.26.) rendelete
az önkormányzati jelképekről, azok használatáról, valamint a településnév
használatáról
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§. /1/ bek. f./
pontjában, valamint helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény l. §. /6/ bekezdés
a./ pontjában, foglalt felhatalmazás alapján Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete /továbbiakban: Képviselőtestület/ a következő rendeletet alkotja:
I. fejezet
Zalakaros város címere
1. §.
Zalakaros város címere: kerektalpú pajzs vörös színű mezejében, zöldlombozatú fa ezüst
színű törzsére háromszor tekeredett, jobbra induló balra fordult ezüst színű kígyó. A fa
gyökerekkel indulva - a pajzstalp közepéből kétoldalt ívelő ezüst színű fél dombok közül nő
ki
A város színe: vörös - zöld.
A címer használatának köre és módja

2. §.
/l/ A város címerét - a 3. §-ban szabályozott módon - kizárólag díszítő és a városra utaló
jelképként lehet felhasználni:
a/ a város zászlóján,
b/ a városháza tanácskozótermében, házasságkötő termében és a polgármesteri hivatal hivatali
helyiségében,
c/ a várossal kapcsolatos kiállításokon,
d/ protokolláris és ünnepi rendezvényeken,
e/ a polgármester által használt protokolláris levélpapíron, valamint az ehhez tartozó
borítékon,
f/ történeti és ismeretterjesztő, a város életével és fejlődésével foglalkozó vagy ilyen jellegű
kiadványon, plakátokon,
g/ kitüntető emlékplaketteken, érméken, továbbá díszokleveleken és emléklapokon,

h/ emléktárgyakon és a önkormányzat gazdasági társaságainak, intézményeinek egyes
jellegzetes termékein
i/ az idegenforgalmi propagandában,
j/ középületek díszítésére,
k/ az önkormányzat intézményeiben.
/2/ A címer hivatalos eljárás és hatósági tevékenység során nem alkalmazható.
/3/ Az állam és az önkormányzat által alapított címer együttes használata esetén az állami
címernek - annak elhelyezésével, a címer méretével elsőbbséget kell biztosítani.
A címerhasználat engedélyezése
3. §.
/1/ A város címerének használatát – kérelemre - a polgármester engedélyezi. Engedély
esetenkénti felhasználásra vagy huzamosabb időtartamra egyaránt adható.
/2/ Nem kell engedély a címer használatához a 2. §. /1/ bekezdésében megjelölt esetekben a
polgármesteri hivatal részére.
/3/ A város címerét kizárólag hiteles alakban, a méretarányok és színek megtartásával szabad
ábrázolni.
/4/ Egyes esetekben megengedhető, hogy a város címere kizárólag az előállításhoz felhasznált
anyag - fém, fa, bőr stb. - színében jelentkezzék, nyomdai úton való előállítása esetén pedig
fehér-fekete színben is felhasználható.
4. §.
/1/ A város címerének használata iránti kérelemnek tartalmazni kell:
- kérelmező megnevezését és címét
- a címer előállításának, illetve, felhasználásának célját és módját,
- előállítás esetén az előállítandó mennyiséget,
- a terjesztés, illetőleg a forgalombahozatal módját,
- a címer használatának időtartamát,
- a címer használatáért felelős személy megnevezését.
/2/ A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített kiadvány vagy tárgy méretarányos rajzát.
/3/ A címer használatáról szóló engedélynek tartalmaznia kell.
- az engedélyes megnevezését és címét
- az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését,
- a felhasználás idejét és az érvényesség időtartamát
- a terjesztés, a forgalombahozatal módjára vonatkozó, esetleges kikötéseket.
/4/ A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.

II. fejezet
Zalakaros Város zászlója, a zászló használatának rendje
5. §.
Téglalap alakú, zöld alapon elhelyezett címer fölötte elhelyezett ezüst "Zalakaros" felirattal.
Alsó szélét ezüst rojt szegi.

A zászló használatának köre és módja
6. §.
/1/ A város zászlója kis- és nagyméretben alkalmazható.
/2/ A város zászlója az alábbi alkalmakkor és esetekben használható:
a/ A település életében jelentős - kizárólag helyi - események alkalmával
a polgármester döntése szerint.
b/ az állami zászló használata esetén, az állami zászló - annak elhelyezésére, /méretére / elsőbbsége mellett a településen működő szervek, vállalatok, intézmények ünnepségein,
rendezvényein.
c/ megkülönböztetésül a több település részvételével tartott rendezvényeken.
d/ a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban.
e/ cserezászlóként.
f./ kérelemre a polgármester külön engedélyével
/3/ Nem kell külön engedély a zászló használatához a 6. §. /2/ a./tól - e./ pontjáig megjelölt
esetekben a polgármesteri hivatal részére.

7.§.
/1/ A város zászlójának használata iránti kérelemnek tartalmazni kell:
- kérelmező megnevezését és címét
- a zászló felhasználásának célját és módját,
- előállítás esetén az előállítandó mennyiséget,
- a terjesztés, illetőleg a forgalomba-hozatal módját,
- a zászló használatának időtartamát,
- a zászló használatáért felelős személy megnevezését.
/2/ A zászló használatáról szóló engedélynek tartalmaznia kell.
- az engedélyes megnevezését és címét
- az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését,
- a felhasználás idejét és az érvényesség időtartamát
- a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket.
/3/ A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.
III. fejezet
Zalakaros Város Logo- és szlogenje és azok használata

8. §.1
Zalakaros város Logója:
A sötétkék víz és a zöld levél lágy ívei által határolt éggömb világoskék sziluettje gömbszerű,
erős grafikai megjelenést hoz létre, aranymetszett tömegarány párokkal. A zöld felület úgy
aránylik a sötétkékhez, mint a sötétkék a világoskékhez. Az aszimmetrikus ívre kerülő
madarak erősítik a dinamikus, friss megjelenést és szoros egységet alkotnak a szlogennel.

Zalakaros város szlogenje: Meríts erőt a természet csodáiból!

9. §.
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A Logo- és szlogen használatának köre és módja
/1/ A város Logo- és szlogenje kis és nagyméretben alkalmazható.
/2/ A város Logo- és szlogenje az alábbi alkalmakkor és esetekben használható:
a/ A település életében jelentős - kizárólag helyi - események alkalmával
a polgármester döntése szerint.
b/ megkülönböztetésül a több település részvételével tartott rendezvényeken.
c/ a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban.
d/ a várossal kapcsolatos kiállításokon,
e./ protokolláris és ünnepi rendezvényeken,
f/ a polgármester által használt protokolláris levélpapíron, valamint az ehhez tartozó
borítékon,
g/ történeti és ismeretterjesztő, a város életével és fejlődésével foglalkozó vagy ilyen jellegű
kiadványon, plakátokon,
h/ kitüntető emlékplaketteken, érméken, továbbá díszokleveleken és emléklapokon,
i/ emléktárgyakon és az önkormányzat gazdasági társaságainak, intézményeinek
levelezésén, egyes jellegzetes termékein
j/ az idegenforgalmi propagandában,
k/ az önkormányzat intézményeiben.
f./ kérelemre a polgármester külön engedélyével
/3/ Nem kell külön engedély a Logo-és szlogen használatához a 9 . §. /2/ a./tól - f./ pontjáig
megjelölt esetekben a polgármesteri hivatal részére.
10.§.
/1/ A Város Logo- és szlogenje használata iránti kérelemnek tartalmazni kell:
- kérelmező megnevezését és címét
- a Város Logo- és szlogenje felhasználásának célját és módját,
- előállítás esetén az előállítandó mennyiséget,
- a terjesztés, illetőleg a forgalomba-hozatal módját,
- a Város Logo- és szlogenje használatának időtartamát,
- a Város Logo- és szlogenje használatáért felelős személy megnevezését.
/2/ A Város Logo- és szlogenje használatáról szóló használati szerződésnek tartalmaznia kell.
- az engedélyes megnevezését és címét
- az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését,
- a felhasználás idejét és az érvényesség időtartamát
- a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó, esetleges kikötéseket.
/3/ A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.

IV. fejezet.
A településnév használatáról
11.§.
A városnak jogi érdeke fűződik nevének használatához és nem érdektelen számára, hogy
Zalakaros nevét milyen célra, milyen tevékenység mellett kívánják használni ezért
szabályozza a települése nevének jogszerű használatát.

12.§
(1) Zalakaros Város nevét, történelmi névváltozatait, rövidített vagy toldalékos nevét bármely
a Ptk 685§ c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet és természetes személy elnevezésükhöz ,
tevékenységük gyakorlásához vagy működésük folytatásához csak előzetes engedély alapján
veheti fel, illetve használhatja.
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(1a) Az a természetes személy magyar állampolgár, aki Zalakaros Város nevét a Rendelet (1)
bekezdésben rögzített módozatában születési családi névként használja, nem tartozik e
rendelet személyi hatálya alá. A név viselése nem önkormányzati engedély köteles, a név
megváltoztatására, módosítására hatóságilag sem kötelezhető.”
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak Zalakaros Város Önkormányzatára,
valamint az önkormányzat szerveire, intézményeire
és gazdasági társaságaira és
közalapítványaira.
(3) A (1) bekezdésben meghatározott megjelölés vagy név felvételét és használatát csak azok
kérhetik, akiknek székhelye, vagy telephelye, magánszemély esetén állandó lakóhelye
Zalakaros város területén van.

13.§.
(1) A város nevének használatát kérelem alapján a polgármester engedélyezi.
(2)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.
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(3) Amennyiben dísztárgy, embléma, kiadvány vagy termék megjelölését szolgálja a 12.§.ban meghatározott településnév, úgy annak tervét a kérelemhez csatolni kell.
(4) 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.
(5) A névhasználatra szóló engedély érvényessége ideje:
a) határozott időre,
b) feltétel bekövetkezéséig,
c) egy alkalomra szólhat.
(6) A névhasználati engedély visszavonható, ha az engedélyes a polgármester részéről tett,
határidőt is tartalmazó, felhívás ellenére folytatott tevékenysége sérti, a névhasználat e
rendelettel elérni kívánt szabályait, feltételeit.
(7) A közigazgatási megjelölés vagy név engedélyezett használatának ellenőrzéséről a
Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
14.§
(1) 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 vagy a nevet
már valaki jogszerűen használja,
c) egyéb, különösen indokolt esetben.
15.§
(1) A kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a használat vagy annak célja, módja és
körülményei az önkormányzat és a város lakossága jogait, jogos érdekeit sérti vagy
veszélyezteti.
(2) A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a felhasználó az engedélyben meghatározott
feltételeket, előírásokat megsérti.
16.§
(1) Aki település teljes, rövidített vagy toldalékos nevét e rendelet hatálybalépése előtt
jogszerűen felvette és folyamatosan használja, utólagos engedély iránti kérelem benyújtására
nem köteles.
(2) 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 a Önkormányzat vagy a város
lakossága jogait, jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti,
b) ha a használó mások névhasználathoz fűződő jogait sérti.

17.§.
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A névhasználat díjmentes.
18.§.

A polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet az engedélyekről, az engedélyezett névhasználat
módjáról és idejéről.
V. Fejezet 4
Szabálysértési rendelkezések
19.§.

VI. fejezet
Záró rendelkezések
20.§.
/1/ A rendelet hatálybelépésének időpontja 2004. december 1.
(2) A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a Zalakaros Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének a 2/1990./XII. 4. / számú helyi rendelete
(3) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
Kiss Mihály
jegyző
A rendelet kihirdetésének napja:
2004. december 1.
Kiss Mihály
jegyző
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Hatályon kívül helyezte a 24/2012.(V.31.) Ör. 1/i. §-a

Szirtes Lajos
polgármester

