
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 
Képviselő-testületének

24/2011. (VII.12.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről 
szóló  36/1995. (XI. 23. )  önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest  XVIII.  kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata  Képviselő-testülete 
az  Alkotmány  44/  A.  §  (1)  bekezdés  f)  pontjában  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  1.  §  (6)  bekezdés  a)  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  § A  helyi  önkormányzati  jelképek  és  a  település  neve  használatának  rendjéről  szóló 
36/1995.(XI.  23.)  önkormányzati  rendelet  (a  továbbiakban:  Rendelet)  1.  §-a  helyébe  a 
következő rendelkezés lép:

,,1. § Az Önkormányzat  jelképe a címer és a zászló, mint a település történelmi múltjára 
utaló díszítő szimbólumok és a logó."
2. § A Rendelet a következő 10/A. – 10/D. §-sal és alcímekkel egészül ki:

"A logó leírása

10/A. § (1) Két egymáshoz rendelt, egymással nem érintkező, azonos formájú, de különböző 
méretű, elhajló csepp alakból összetett szív, melyben az annak két részét elválasztó fehér mező 
szintén szív alakot formál. A baloldali rész világoskék színű és az alsó sarkában a „PEST" szó 
szerepel  fehér  színnel,  a  jobboldali  rész  világoszöld  színű  és  alatta  a  "PEST"  szóval 
összekapcsolódva a "SZENTLŐRINC" és "SZENTIMRE" szavak szerepelnek fekete színnel 
egymás  alatt.  A  logó  alján  "A  MI  SZÍVÜGYÜNK"  jelmondat  áll  világoskék  színnel.  A 
szövegek betűtípusa HoratioMd PFL és Hu Aero.

(2) A logó színkódjai a következők:
a) PANTONE 426 C, C 76 R 25, M 67 G 28, Y 63 B 31, K 76,
b) PANTONE PROCESS CYAN 584 C, C 99 R 0, M 14 G 157, Y 3 B 219, K 0,
c) PANTONE 390 C, C 40 R 181, M O G 191, Y 100 B 0, K 0.

(3) A logót tartalmazó névjegy és levélpapír  arculati  elemei  Industrial736 PFL és Trajan 
PFL.

A logó használatának köre és szabályai

10/B. § (1) Az Önkormányzat logóját, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a) az Önkormányzat szervezeteinek, a polgármesternek, az önkormányzati képviselőknek, 

a  helyi  kisebbségi  önkormányzatok  képviselőinek,  alpolgármestereknek,  jegyzőnek, 
aljegyzőknek,  tanácsnokoknak  készített  levélpapírok  fejlécén,  borítékján,  illetve 
névjegykártyájukon,  az  Önkormányzat  és  a  Polgármesteri  Hivatal  által  kiküldött  minden 
hivatalos levél papírján, illetve a belső levelezés levélpapírján,

b)  az  önkormányzat  által  kiadott  díszokleveleken,  emléklapokon,  kitüntető-vagy 
emlékérmeken, meghívókon, kiadványokon,

c) az Önkormányzat és a helyi  kisebbségi önkormányzatok intézményeinek épületein és 
helyiségeiben,

d)  az  önkormányzat  és  szervezetei  által  megjelentetett,  a  település  életével  foglalkozó 
kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,

e) a kerületbe vezető főútvonalak mellett a közigazgatási határnál felállított táblán,



f) az önkormányzat  gazdasági társaságainak, intézményeinek nyomtatott  és elektronikus 
sajtótermékein, portáljain.

(2)  A logónak  a  kerületben  tartott  nemzeti  ünnepeken,  önkormányzati  ünnepségeken,  az 
ezekhez kapcsolódó és egyéb társadalmi rendezvényen a polgármester  engedélyével  történő 
használata megengedett.

(3) A fentiekben nem szabályozott, egyéb esetekben a logó használatára a polgármester ad 
írásban engedélyt.

(4) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetében a logó használatáért  gyártási  és 
forgalmazási  díjat  kell  fizetni.  A  felhasználásért  fizetendő  díj  mértékét  a  jegyző  javaslata 
alapján a polgármester állapítja meg.

(5)  A  díj  megállapítás  történhet  egy  összegben  évi  átalány  formájában,  vagy  az  elért 
árbevétel arányában.

(6)  Az  (5)  bekezdésben  említett  átalány  összege  gazdálkodó  szervezeteknél  1.000  – 
100.000.-  Ft-ig  terjedhet,  az  árbevétel  alapján  megállapított  díj  összege  az  éves  árbevétel 
legalább 0,1 %-a, de minimum 1.000,- Ft.

(7) A logó használatáért járó díj megfizetésétől a polgármester indokolt esetben eltekinthet.

10/C. § (1) A logó használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező megnevezését, címét,
b) a logóhasználat célját,
c) az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),
d) a logó előállításának anyagát,
e) terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,
f) a használat időtartamát,
g) a logóval díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát stb.),
h) a felhasználásért felelős személy megnevezését.

(2) A logó használatára  vonatkozó engedélynek -  amely át  nem ruházható  –tartalmaznia 
kell:

a) az engedélyes megnevezését és címét,
b) az előállítás anyagát,
c) az engedélyezett felhasználás célját,
d) az előállításra engedélyezett mennyiséget,
e) a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát,
f) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
g) a logó felhasználásáért felelős személy megnevezését,
h) amennyiben a logó használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.

(3) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(4) Indokolt esetben a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja.

10/D. § (1) Az Önkormányzat logójának kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne 
sértse a hiteles ábrázolást.

(2)  Amennyiben  nincs  lehetőség  az  Önkormányzat  logójának  eredeti  színben  való 
ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bor, kerámia stb.) színében, de 
a jelen rendeletben meghatározott általános szabályok megtartásával történhet. "

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Budapest, 2011. július 7.

dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k.
címzetes főjegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester



INDOKLÁS

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

A  Rendelet  módosítását  az  Önkormányzat  logójának  megalkotása  és  a  logóhasználat 
szabályozásának szükségessége tette indokolttá.

Budapest, 2011. július 7.

dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k.
címzetes főjegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2011. július 12.

Dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna 

Címzetes főjegyző 


