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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

2/2011.  (II.07.) önkormányzati
r e n d e l  e t e 1

a városi jelképekről és használatukról

Várpalota  város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  Magyar  Köztársaság
Alkotmányáról  szóló  1949.  évi  XX.  törvény  44/A.§  (1)  bekezdés  f)  pontjában
meghatározott  feladatkörében,
a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  16.§  (1)
bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján a következőket rendeli  el:

1. A jelképek

1.§  Várpalota  város  jelképei  a  városcímer,  a  zászló,  a  városi  bélyegző,  a
polgármesteri  vállszalag,  a városjelvény és a városi logó. 

2. A városcímer és használata

2.§  (1)  A  városcímer  függönyíves,  hasított  barokk  pajzs  (háromszögű
tárcsapajzs)  jobb  oldali  arany  mezejében  lebegő  heraldikai  korona  közepéből
kinövő  fekete  fél-sasszárny,  bal  oldali  mezeje  vörössel  és  ezüsttel  háromszor
vágott.  A  pajzson  leveles,  nyitott,  díszítő  heraldikai  korona.  Alján  ívesen
Várpalota felirattal.  (1. melléklet)
(2)  A városcímert  el  kell  helyezni  a  Képviselő-testület  tanácskozására  kijelölt
helyiségében,  a  polgármester,  az  alpolgármester(ek),  a  jegyző,  az  aljegyző,
továbbá az önkormányzat intézményvezetőinek irodáiban.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott  címerhasználat  kizárólag hiteles alakban,
méretarányosan,  a címer színeinek megtartása mellett  alkalmazható.
(4) A városcímert alkalmazni kell:
a)  az önkormányzat nem hatósági ügyeiben
b)  a  képviselő-testület  által  alapított  és  kiadott  díszokleveleken,
emléklapokon és emlékérmeken
c)  a  képviselő-testület  bizottságai,  a  polgármester,  az  alpolgármester(ek)  a
képviselők,  a  jegyző,  a  képviselő-testület  megbízásából  eredő  tevékenységük
során használt  levélpapíron
d)  a  nemzetközi  kapcsolatok  során,  ünnepségeken,  rendezvényeken,  a  várost
bemutató kiállításokon
e) önkormányzati  intézmények emblémáján.
(5) A városcímer elhelyezhető és használható
a)  a  honismereti,  helytörténeti,  a  várost  bemutató  kiadványokon,  valamint  a
városra utaló emléktárgyakon,
b) az önkormányzat intézményeinek helyiségeiben,
c) a városban működő, a városhoz kötődő társadalmi szervezetek kiadványain,
d) a városhoz kötődő események helyszínein,
e) az önkormányzat által  alapított  sajtótermékeken,
1  Módosí tó  rendeletek  és  hatálybalépésük:
19/2012.  (V.31.) 2012.06.01.

1



2/2011.  (II .07.)  önkormányzat i  rendelet                                                                                                              
a  városi  jelképekről  és  használatukról                                                                         Ál lapot:  2012.06.01.

f)  a  városi  tisztségviselők  és  önkormányzati  képviselő-testület  tagjainak,
valamint a város köztisztviselőinek és közalkalmazottainak névjegykártyáján,
g)  az  önkormányzati  intézmények  és  az  önkormányzatok  által  alapított
gazdasági társaságok kiadványain.
(6)  A  városcímert  nem  önkormányzati  intézmények  csak  engedéllyel
használhatják.

3.§  (1)  A  város  címerének  használatát  nem  önkormányzati  szerv  részére  –
kérelemre  –  esetenkénti  felhasználásra  vagy  huzamosabb  időtartamra  a
polgármester  engedélyezi.
(2)  Amennyiben  a  város  címerét  ipari,  kereskedelmi  vagy  reklám  céljára
kívánják  felhasználni,  a  felhasználás  csak  díjazás  ellenében  történhet.  A díj
mértékét  a  polgármester  állapítja  meg ,  melynek  összege  nem  lehet  kevesebb
20.000,-Ft-nál.  
(3)  A  város  címerének  használatára  vonatkozó  engedély  iránti  kérelemnek
tartalmaznia kell:
a)  a kérelmező nevét és címét,
b) a címer előállításának módját,  használatának célját,
c)  az előállí tandó mennyiséget,  illetve példányszámot,
d) a terjesztés,  a forgalomba hozatal  módját,
e)  a címer használatának tervezett  időtartamát,
f) a címer használatáért  felelős személy megnevezését,
g) a címerhasználat  műszaki dokumentációját.
(4) A használatra vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a)  a címer használatáért  felelős személy nevét és címét,
b) a használat  céljának megjelölését,
c)  az engedély időtartamát,
d) a címerhasználat  példányszámát,
e) a használattal  kapcsolatos kikötéseket

3. Várpalota város zászlaja, lobogója

4.§  (1)  A város  zászlaja  1:2  arányú  fekvő  téglalap,  kettő  egyenlő  szélességű
piros-ezüst  színű  vízszintes  sávból  áll,  közepén  egy  sáv  szélességének
megfelelő méretű Várpalota felirat  nélküli  városcímerrel.  
(2) A városzászlót el kell  helyezni,  illetőleg ki kell  tűzni:
a) a képviselő-testület  üléstermében,
b) a városháza épületének bejárata  fölött,
c)  városi intézmények központi  épületein,
d)  a  város  életében  jelentős  események,  évfordulók,  és  rendezvények
alkalmával.
(3) A városzászlót el lehet helyezni,  illetőleg kitűzhető:
a) több önkormányzat részvételével tartott  rendezvényeken,
b) bel-  és külföldi kapcsolatokhoz kötődő eseményeken,
c) emlék- és cserezászlóként,
d) önkormányzati  intézmények rendezvényein,
e) a város valamennyi ingatlanán
f) a polgármester döntése alapján,  egyéb eseményeken.
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5.§ (1)  A városlobogó alakja a 4.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő.  A
városlobogón  a  Várpalota  felirat  nélküli  városcímert  jobbra  90  fokkal  el  kell
fordítani.
(2)  A  nemzeti  és  városi  ünnepeken  a  város  lobogóját  a  városháza  előtti
árbocra  fel  kell  vonni.  Egyéb  esetekben  a  polgármester  engedélyezi  a  városi
lobogó felvonását.
(3) A lobogó a város bármely ingatlanán elhelyezhető.

4. A polgármesteri vállszalag, a városi díszpecsét, a városi bélyegző, a
jelvény és ezek használata

6.§  (1)  A  polgármesteri  vállszalag  megkülönböztetett  közjogi  szerepének
kifejezéseként a város polgármesterét  ünnepélyes alkalmakkor illeti  meg. 
Távollétében az őt helyettesítő  személy viseli.
(2)  Hosszúsága  180  cm,  szélessége  12,5  cm.  Színei  megegyeznek  a
városzászlóval.  Bal  vállon  átvetve  hordható  úgy,  hogy  a  rajta  lévő  címer  jól
látható legyen.
(3)  A városi  díszpecsét  (száraz  pecsét),  városi  bélyegző  a  képviselő-testület
önkormányzati  jellegét szimbolizálja,  közepén a város címere.
(4) A városi díszpecsétet,  vagy bélyegzőt kell  alkalmazni:
a) díszokleveleken,
b)  önkormányzati  ügyekben  keletkezett  iratokon  –  a  hatósági  eljárásban
keletkezett  iratok kivételével,
c)  a polgármester által  meghatározott  esetekben.

7.§  (1)  A városjelvény  kör  alakú,  fehér  mező  közepén  a  város  címere,  alatta
ívesen Várpalota felirat,  amely kitölt i  az egész mezőt.  
(2) A városjelvény kereskedelmi forgalmazását a polgármester  engedélyezi.  
(3)  A városjelvény  kereskedelmi  forgalmazásának  engedélyezésére  a  3.§  (2)-
(4) bekezdéseit  megfelelően alkalmazni kell.  

5. A városi logó és használata

8.§ (1) A városi logó:
A Thury-vár  dél-nyugati  bástyájának  észak-nyugati  szögből  vetített  látképe  2
ablakkal,  kiegészítve a dél-nyugati  várfal  sarkának egy részletképével.
A  bástya  képe  alatt  a  kép  jobb  oldalához  igazított,  és  aláhúzott  Várpalota
felirat  található  kb.  35  fokban  északi  irányban  megdöntve,  ívesen  „mosoly”
szimbólummá alakítva.  (2. melléklet)
(2) A városi logó használatát  – kérelemre – a polgármester  engedélyezi.
(3)  A városi  tisztségviselők,  a  képviselő-testület  bizottságai,  a  képviselők  a
képviselő-testület  megbízásából  eredő  tevékenységük  során  használt
levélpapíron,  valamint  névjegykártyájukon  külön  engedély  nélkül
használhatják a városi logót.
(4)  A  városi  logó  használatára  vonatkozó  engedély  iránti  kérelemnek
tartalmaznia kell:
a)  a kérelmező nevét és címét
b) előáll ításának módját,  használatának célját,
c)  az előállí tandó mennyiséget,
d) a terjesztés,  a forgalomba hozatal  módját,
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e) a logó használatának tervezett  időtartamát,
f) a logó használatáért  felelős személy megnevezését.

(5) A használatra vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a)  a logó használatáért  felelős személy nevét és címét
b) a használat  céljának megjelölését,
c)  az engedély időtartamát,
d) az engedélyezett  példányszámot,
e) a használattal  kapcsolatos kikötéseket

6. Vegyes rendelkezések

9.§ (1)  A városi jelképek használata  során meg kell  őrizni azok tekintélyét.
(2)  A városhoz  tartozás  kinyilvánítása  céljából  magánszemély  a  városi  címert
és  zászlót  (lobogót)  az  e  rendeletben  foglalt  korlátozások  megtartásával
használhatja.  
(3) A városi címer, zászló,  lobogó hivatalos  műleírását a polgármester őrzi.

10.§ (1)2

(2)
(3)  A  jelképek  használatának  engedélyezése  tárgyában  hozott  polgármesteri
határozat  ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.
(4)  A városi  jelképek  és  azok  jogosulatlan  kereskedelmi  forgalomba  hozatala
esetén az önkormányzat polgári  jogi igényét a polgármester érvényesíti.
(5)  A  polgármester  a  városi  jelképek  használatának,  kereskedelmi
forgalmazásának engedélyezéséről évenként beszámol a képviselő-testületnek.

11.§ (1) A rendelet  2011. február 15-én lép hatályba.
(2)  Hatályát  veszti  a  21/2001.  (VI.  06.)  önkormányzati  rendelet,  és  az  azt
módosító 18/2004. (V.28.), és a 46/2007. (XII.19.) önkormányzati  rendelet.  

V á r p a l  o t a ,   2011. február 03.

Talabér Márta      Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester       jegyző

2  A 10.  §  (1)  és  (2)  bekezdését  hk.  helyezte  a  19/2012.  (V.31. )  ör. 15.  §  (2)  bekezdés  1)  
pont ja
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1. melléklet  a 2/2011. (II.07.) önkormányzati  rendelethez

Városcímer
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2. melléklet  a 2/2011. (II.07.) önkormányzati  rendelethez

Városi logó

Piros színű: bástya teteje,  a bástya látható éleinek középsője,  Várpalota felirat
Zöld színű: bástya két szélső éle, várfal  látható élei,  szövegaláhúzás

Betűtípus:
Lucida Handwriting Italic

Színhasználati  opciók:
Fehér háttér  esetén: a megadott  módon a piros és zöld szín használata
Színes háttér  esetén: a logó teljes alakjában fehér szín használata
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