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E l ő t e r j e s z t é s  

 

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2013. november 28-i ülésére 

 

 

Napirend: Települések címerkiállítása a Westend City Centerben 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Dr. Gémesi György a Magyar Önkormányzatok Szövetségének védnöke azzal a 

kezdeményezéssel kereste meg Önkormányzatunkat, hogy csatlakozzon a címerkiállításhoz, 

amelyet 2014. januárjában terveznek a Westend City Centerben megnyitni. (A 

kezdeményezés az előterjesztés mellékletét képezi.) 

 

A kiállítás célja, hogy a látogatók nem csak a címerek történelmi üzenetével és keletkezésük 

történeteivel ismerkedhetnek meg, hanem interaktív módon, valamennyi város és falu 

turisztikai látványosságával, rendezvényeivel, életével is. 

 

Ennek a kiállításnak a kapcsán izgalmas felfedezést tehetnek azok a fiatalok is, akik tudásuk 

bővítéséhez az internetet, az okos telefont használják. A kiállításon minden résztvevő 

település egy-egy QR kód segítségével elviheti a látogatót saját mobiltelefonra tervezett 

weboldalára. 

 

A weboldalon megismerhető a címer története, a település múltja és jelene, az önkormányzati 

testület munkája az aktuális turisztikai rendezvények. A legfrissebb hírek, a helyi 

vállalkozások, azok termékei szolgáltatásai. 

 

A részvételnek két formája lehetséges: 

 

1. Csak a település címere jelenik meg. Ennek díja: 3.500,-Ft+ÁFA/hó 

2. Interaktív megjelenés, vagyis a címeren túl a település virtuálisan is megjelenik. Ekkor 

külön ellenszolgáltatásért a település címere mellett QR kóddal és hozzá tartozó 

weboldallal is jelen lehet, melynek díja: 16.000,-Ft+ÁFA/hó 

Mindösszesen: 234.000,-Ft+ÁFA 
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A jelentkezés során előnyben részesítik azokat a településeket, akik ezt a szolgáltatást is 

igénybe veszik, és interaktív formában is meg kívánnak jelenni.  

 

 

Fentiek ismeretében javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy hozza meg döntését. 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2014. 

januárjától részt vesz a Westend City Center által szervezett címerkiállításon, melynek 

éves díját  42.000,-Ft + ÁFA  összegben vállalja. 

 

2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2014. 

januárjától részt vesz a Westend City Center által szervezett címerkiállításon és 

vállalja QR kódos honlap létrehozását, melynek éves díját 192.000,-Ft+ÁFA 

összegben vállalja. 

 

3.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Westend City Center által 

szervezett címerkiállításon nem kíván részt venni. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

Lengyeltóti, 2013. november 21. 

 

 

                                                                                                     Zsombok Lajos 

                                                                                                     polgármester 

 

Az előterjesztést készítette: 

 

Bódis Attiláné 

főelőadó 

 

 

Jóváhagyta:                                 Dr. Szatmári Ibolya 

                                                             jegyző  
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INTERAKTÍV CÍMER KIÁLLÍTÁS 
WESTEND CITY CENTER 

2014. 
Összefoglaló 

 
 

2014. januártól egy különleges helyszínen egy különleges, átfogó „Címer Kiállítás” nyílik a 

WestEnd City Centerben, Budapesten. 

 

A Címer Kiállítás támogatói és védnökei: 

Demján Sándor, a TriGranit Zrt. elnöke; Dr. Vizi E. Szilveszter, a Magyarország Barátai 

Alapítvány elnöke, az MTA volt elnöke; Dr. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok 

Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere.  

 

A címerkiállítás kérdéskörét a WestEnd City Center részéről Walch Ottó projektvezető 

együttműködésével a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) fogja össze 

önkormányzati oldalon.  

 

A Címer Kiállítással kapcsolatos kérdések, egyeztetések, jelentkezések megküldésével 

összefüggésben kapcsolattartó: 

 

Walch Ottó - projektvezető 

TriGranit üzemeltetési marketing igazgató 

Tel: +36/30/222-0772 

E-mail: owalch@westend.hu 

 

Dr. Szabó Hajnalka – Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) 

Tel: +36/28/529-140 

Mobil: +36/302686-105 

E-mail: hajni.alex@gmail.com 

 

Sándor Zsuzsanna – Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) 

Tel: +36/28/529 - 136 

Mobil: +36/20569-4319 

E-mail: mosz@godollo.hu 

 

 

A Kiállítással kapcsolatos átfogó és részletes ismeretek megtalálhatóak folyamatában a 

MÖSZ weboldalán: www.moszlap.hu valamint a Magyar Polgármester Online oldalon: 

www.magyarpolgarmester.hu és annak hírlevelében. 

 

A Kiállítás társadalmi, kulturális, turisztikai és gazdasági lehetőségeket egyaránt magában 

foglal. Az ország településeinek címerei üzeneteket hordoznak, szinte mozaikszerűen 

megismerhető belőlük Magyarország történelme. A Kiállítás során egy közel 1,5 km hosszú, 

1.20 cm magas falszakaszon van lehetőség Magyarország 700 település címerének 

bemutatására. 

 

A szervezők terve, hogy a WestEnd City Centerben biztosíthassák a települések számára a 

felületet címerük megjelenítésére, kultúrájuk, színes programjaik, helyi nevezetességeik és 

mailto:hajni.alex@gmail.com
mailto:mosz@godollo.hu
http://www.moszlap.hu/
http://www.magyarpolgarmester.hu/
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történetük megismerésére. A címerkiállítás célja többek között tudatformáló hatás is, egyrészt 

a kiállítók között, másrészt a kiállítók és egymás közötti kommunikáció megismerésére, a 

címerekkel megismerni a városokat, településeket. Cél az is, hogy családok, egyének 

eljussanak a kiállított címerek városaiba, településeire és megismerjék Magyarország 

településeinek sokszínűségét. Az érintett településeken a település kisméretű fémcímerét lehet 

majd csekély összegért megvásárolni, amit nem lehet majd máshol beszerezni, megrendelni, 

csak az adott településen személyesen megvásárolni, aminek összegyűjtése szintén a többféle 

játék része lesz, értékes nyereményeket kisorsolva. 

Emellett például összekötve a kor technikáját az ismeretterjesztéssel, kihelyezett 

történelemórákat is tartanak majd iskolásoknak, egy-egy történelmi témakörben kiválasztva 

címereket, amelyeken keresztül a diákok megismerhetik Magyarország történelmét, 

összekötve pl. történelmi csatákat stb. 

És még sok más játékos vetélkedő terve van egyeztetés és kidolgozás alatt a Címer 

Kiállítással összefüggésben. 

 

Dr. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnöke a 

címerkiállítás október 28-ai sajtótájékoztatóján kiemelte: különösen fontos ez a bemutatkozási 

lehetőség azoknak a kis lélekszámú településeknek, amelyeknek nincs más módjuk 

megismertetni értékeiket nagyobb közönséggel. "Ebben a központban évi 20 millió látogató 

fordul meg, így ez különösen nagy lehetőség lehet egy 60-70 fős településnek a 

bemutatkozásra" - hangsúlyozta. 

 

A Címerkiállításon bármely magyarországi település részt vehet korlátozott számban, 

területi elhelyezkedésben arányos részvétellel. A részvételhez a formai feltételek mellett 

szükséges megküldeni e-mailben: 

 

- a település címerét vektoros (ai, eps, cdr), vagy pixeles (tif, Jpegl), vagy legalább 300 

dpi felbontású Jpeg-ben /hogy a szerkesztés során a kapott címer nagyítása során ne 

essen szét/ 

- a település és a címer történetének leírását wordben. 

 

A WestEnd City vállalja a kiállítás megszervezését, kivitelezését, média és PR aktivitást, a 

sajtótájékoztató és ünnepélyes megnyitó megszervezését, a szakértők és alvállalkozók 

munkájának koordinálását. 

 

 

Az akcióhoz kapcsolódva a vezetőség a WestEnd City Center épület tetőkertjét 2014. május – 

augusztus között négy hónapon át ingyenesen biztosítja a települések számára, hogy 16 

hétvégén keresztül két-háromnapos tematikus fesztiválokon a közösségek 

bemutathassák büszkeségeiket. 

E hónapban, NOVEMBERBEN kiküldésre kerül majd a rendezvénytábla programkínálattal a 

tetőkertre vonatkozóan, amihez a Címer Kiállításon résztvevő települések csatlakozhatnak. 

 

A Címer Kiállításon való részvétel operatív költségeihez a települések hozzájárulási 

költsége: 

I. kategória – Budapest főváros és fővárosi kerületek, valamint a megyeközpontok: 

7.500 Ft + Áfa/hó 

 

II. kategória – lakosságszám: 10.000 – 50.000 fő közötti települések 

6.000 Ft +Áfa/hó 
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III. kategória – lakosságszám: 5.000 – 10.000 fő közötti települések 

5.000 Ft+Áfa/hó 

 

IV. kategória – lakosságszám: 2.000 – 5.000 fő közötti települések 

3.500 Ft +Áfa/hó 

 

V. kategória – lakosságszám: 1.000 – 2.000 fő közötti települések 

2.500 Ft +Áfa/hó 

 

VI. kategória – lakosságszám: 1.000 fő alatti települések 

2.000 Ft +Áfa/hó 

 

Emellett opcióként, lehetőségként a címereken túl a települések virtuálisan, QR kóddal is 

megjelenhetnek a címerekhez kapcsolódva. 

 

FONTOS hangsúlyozni, hogy nem jelent kötelezettséget a QR kód igénybevétele a címer 

megjelenéséhez. 

 

Igény szerint, külön költségvonzattal a települések a címerek mellett QR kóddal és hozzá 

tartozó weboldallal is megjelenhetnek. A QR-kódok segítségével elérhető weboldalon külön 

menüpont segítségével egy online piacteret is kialakítanak a szervezők, ahol minden település 

szabadon kereskedhet egymással, valamint a kiállított címerekből minden évben egy könyv is 

megjelenik, egy országos napilap pedig címergyűjtő akciót is hirdet jövő évben. 

 

2013. november 12. 

 

 

Magyar Önkormányzatok Szövetsége 



Westend City Center  2014.



Magyarország beköltözik a Westend City Centerbe!



Magyarország beköltözik a Westend City Centerbe!



tisztelt Polgármester asszony/Úr!

Magyarország beköltözik a Westend City Centerbe!

Engedje meg, hogy a fenti mottóval megrende
zés re kerülő, Magyarország legnagyobb interak tív 
Címerkiállításáról, az azon való részvételi felté te lek
ről tájékoztassam.
A WestEnd City Center 2014 februárjában megnyitja 
a magyarország címereit és településeit interaktív 
módon bemutató állandó jellegű kiállítását.
A Címerkiállításon bármely magyarországi település 
részt vehet  korlátozott számban és az alábbi fel té
te lek mellett.
Amennyiben a jelentezők száma meghaladja a 700 
te le pülést, a Szervezők fenntartják a jogot, hogy az 
alábbi elbírálás alapján válogassanak a jelentkezők 
között.

  A települések lélekszáma (kis és nagy telepü lé
sek  nek egyenlő esély biztosítása)

  Területi elhelyezkedés (minden megyéből arányos 
rész vétel)

 A jelentkezés (szerződéskötés) időbeni sorrendje

A válogatás során előnyt élveznek azok a települések, 
amelyek a címer mellett interaktív módon (QRkód 
és weboldal) is megjelennek.

a jelentkezés lehetséges kezdete: 2013.10.15.
a jelentkezés formája: telefonon, e-mailen az alább 
feltüntetett elérhetőségeken.

A részvételhez a formai feltételek mellett szükséges:
  a település címere vektoros (ai, eps, cdr), vagy 

pixe les (tif,Jpeg), vagy legalább 300 dpi felbontású 
Jpegben

  a település történetének és a címer történetének a 
leírása

A WestEnd City Center vállalja a kiállítás meg szer
ve zését, kivitelezését, média és PR aktivitást, a saj
tó tájékoztató és ünnepélyes megnyitó szervezését, a 
szakértők és alvállalkozók munkájának koordi ná lását.
A településeknek csupán az operatív költségek
kel kell hozzájárulniuk a kiállításon való részvé
telhez.

I.  kategória – Főváros, fővárosi kerületek  
és megyeközpontok 7.500 Ft + Áfa/hó

II.  kategória:  Lakosok száma 50.000 10.000 fő: 
6.000 Ft + Áfa/hó

III.  kategória: Lakosok száma 10.000 5000 fő:    
5.000 Ft + Áfa/hó

IV.  kategória: Lakosok száma 50002000 fő:  
3.500 Ft + Áfa/hó

V.  kategória:  Lakosok száma 20001000 fő:  
2.500 Ft + Áfa/hó

VI.  kategória: Lakosok száma 1000 fő alatt:  
2.000 Ft + Áfa/hó

a Címerkiállítás különlegességét, igazán nagy moz-
gó sító erejét az interaktív lehetőségek adják: a cí-
me reken túl a települések virtuálisan is megjelen-
hetnek. Igény szerint, külön ellenszolgáltatásért a 
te lepülések a címerek mellett Qr-kóddal és a hozzá 
tartozó weboldallal is jelen lehetnek.
Ezt a szolgáltatást a WestEnd City Center partnere, 
a szakterület nemzetközileg elismert cége az Online 
Content Kft. végzi. 

Magyarország beköltözik a Westend City Centerbe!



Biztosítják a weboldal elkészítését, naprakészséget, 
karbantartását, az egymás közti kom munikációt, a 
„piactér” üzemeltetését  ahol a te  lepülések egymás
sal is kereskedhetnek  az adatbázis kezelést, a 
tárhelyet. 
A jelentkezéskor előnybe részesítjük azokat a te le pü
lé seket, akik ezt a szolgáltatást is igénybe veszik és 
interaktív formában is meg kívánnak jelenni.
Az interaktivitás kiépítésének a költségei:
I.   kategória: Főváros, fővárosi kerületek és 

megyeközpontok: 32.500 Ft + Áfa/hó
II.   kategória: Lakosok száma 50.000 10.000:    

25.000 Ft + Áfa/hó
III.   kategória: Lakosok száma 10.000 5000:  

20.000 Ft + Áfa/hó
IV.   kategória: Lakosok száma 50002000:  

16.000 Ft + Áfa/hó
V.   kategória: Lakosok száma 20001000 fő:  

12.500 Ft + Áfa /hó
VI.   kategória: Lakosok száma 1000 fő alatt:  

6.000 Ft + Áfa/hó

Az Interaktív internetes felület alkalmat teremt 
arra, hogy a települések bemutassák a címer és a 

település történetét, turisztikai látványosságaikat, és 
a weboldalon megmutathatják termékeiket, szolgál
tatásaikat az egyes vállakozók, szállodák, éttermek, 
fürdők, színházak, rendezvények, borászok, népmű
vé szek, kistermelők.

A QRkódos megjelenés részletei a “a Címer Kiál lí-
tá son történő virtuális megjelenés részletei” mel-
lék letben!

További részvételi előnyök és lehetőségek:

Akik a kiállításon virtuális formában megjelennek, 
ingyenesen résztvehetnek a WestEnd City Center 
2014es rendezvényi és kereskedelmi életében is. 
A WestEnd City Center 30 hétvégén, májusjúniusjú
liusaugusztus hónapokban lehetőséget biztosít 
a városok, falvak bemutatkozására a Millennium 
Tetőkerten. Ezeken a rendezvényeken a West-
end City Center a területet ingyenesen biztosítja a 
résztvevők számára. A rendezvények 23 naposak 
és tematikusak. (Pl. tűzoltó zenekarok fesztiválja, 
kórusfesztivál, jazz hétvége, házi készítésű termékek 
bemutatója…)

Várjuk kérdéseiket, jelentkezésüket és szeretnénk 
Önöket mielőbb a címerkiállítás résztvevői között üd
vözölni.

Köszönettel és üdvözlettel:
Walch ottó projekvezető,
trigranit üzemeltetési marketing igazgató
Telefon: 06 30 222 0772, email: owalch@westend.hu

www.smartface.tv/cimerkiallitas_113

További elérhetőségek:
Nádudvary Tímea
Telefon: +36 1 3745664, email:tnadudvary@trigranit.hu

VargaLengyel Hedvig
Telefon: +36 30 630 4906, email: info@smartface.tv

Feledi Eszter
Telefon: +36 30 448 7037, email: feledie@gmail.com

Magyarország beköltözik a Westend City Centerbe!



a Címer Kiállításon történő 
virtuális megjelenés részletei

a Qr-kód és az okostelefon!

A QRkód lehetővé teszi, hogy a látogatók okostele
fonjuk segítségével gyorsan, egyetlen mozdulattal 
vir tuálisan belépjenek egyegy település „életébe”. 
Nem szükséges, hogy ismerjék a település web ol
dalának url címét (www.telepules.hu), hanem egy
sze rűen mobiltelefonjukkal lefényképezik a kódot 
s máris megjelenik a kód mögé rejtett tartalom, a 
web oldal.

A weboldalat a településektől kapott tartalom (szö
veg, kép, videó) és konkrét igény alapján az Onli ne 
Content Kft. készíti el az ajánlatban felsorolt ár táb lá
zat alapján. A díj tartalmazza a weboldal elkészítését, 
a hozzá szük séges qrkódot és url címet, tárhelyet, 
kar bantartást, üzemeltetést.

Miért kell új weboldal?
Miért nem alkalmas a település hagyományos web-
oldala a kiállításon való Qr-kódos megjelenésre?

A QRkódot a látogatók mobiltelefonjukkal olvassák le.
A hagyományos weboldalak a számítógépek nagy ké
per nyőjén történő megjelenésre készültek.

Ha ezeket a weboldalakat tesszük a QRkódok 
„mögé”, akkor az okostelefon kis képernyőjén egy ol
vashatatlan, kezelhetetlen felület jelenik meg – ame
lyet a látogató nem tud az okostelefonon megfe le
lően használni.

Tehát nem örömet, hanem bosszúságot szerzünk 
neki és a települések által közölni kívánt információk 
nem jutnak el a látogatókhoz.

Ezért kifejlesztettünk egy új technológiát, létrehoz
tunk egy olyan weboldalt, amely ideálisan (szépen ol
vashatóan, jól kezelhetően) jelenik meg az okostele
fonok kis képernyőjén is – és a számítógépeken is 
meg felelően használható. Tehát alkalmas minden esz
közön – számítógép, laptop, mobil telefon, táblagép – 
való megjelenésre.

Technológiánkat elneveztük smartfacenek: Oko
sarc az okostelefonon! Hiszen a világ és a magyar la

kosság többsége is már nem számítógépen, hanem 
okostelefonon internetezik. 
Fontos tehát, hogy az okos készülékeken okos arc
cal (okos, jól használható arculattal) jelenjen meg 
egyegy település is, mert aki nem ezt teszi, az az 
internet eszközeivel nem tudja majd jól, gyorsan 
megszólítani a települése lakóit, a választópol
gárokat.
Vagy most, esetünkben a címerkiállítás résztvevőit.

Tehát ahhoz, hogy üzenetük gyorsan, szépen, jól ér
telmezhetően eljusson a látogatókhoz, szükséges ez 
a mobiltelefonra tervezett okos weboldal.
Fontos továbbá azért is, hogy a látogatók egy egysé
ges felületet kapjanak, amelyen könnyen, gyorsan 
eligazodnak, s nem kell minden település külön
féle módon és stílusban elkészített weboldalán 
hosszasan kutakodnia az információk után.

Használható még egyéb célokra is a 
smartface weboldal?
Igen, használható, hiszen a weboldal az Önkormány
zat tulajdonát képezi és a település felhasználhatja 
bármilyen egyéb célra.

Magyarország beköltözik a Westend City Centerbe!



A település az oldal tartalmát szabadon alakíthatja, 
szerkesztheti saját belátása szerint.
Mi az oldalhoz „csak” a szoftvert, a tárhelyet, az url 
címet, a fejlesztést, a karbantartást biztosítjuk – a 
tartalmat a települések határozzák meg.

Természetesen segítünk a használatban, az új tartal
mak feltöltésében, a frissítésben.

Tehát az Önkormányzat a kiállításon való rész
vétellel, a QRkód és a hozzá tartozó weboldal 
elkészítésével egy hosszú távú és sokoldalú be
ruházást hajt végre:
jelen lesz az ország legnagyobb piacterén (WestEnd 
City Center – évi 20 millió látogató), és hozzájut 
egy olyan mobil weboldalhoz, amelyen keresztül 
a kiállításon a legmodernebb formában megmu
tathatja a települést, továbbá birtokába jut egy 
bármilyen egyéb célra is felhasználható modern 
felülethez, weboldalhoz.

További felhasználási javaslatok:
  a hagyományos weboldal mellett ez lehet a tele

pü lés okostelefonos weboldala

  a QRkód elhelyezhető névjegyeken, szóróla po
kon, kiadványokon, könyvekben, újságokban

  a QRkód elhelyezhető közterületeken, épülete
ken – segítve ezzel a lakosságot az információhoz 
jutásban

  a különféle helyeken elhelyezett QRkódokon ke
resztül a lakosság gyorsan, egyszerűen, kor szerű 
for mában informálható, megkérdezhető

Milyen tartalmak helyezhetők el 
a smartface weboldalon?

Minden fontos információ:
 a település címeréről
 település múltjáról, jelenéről
 az önkormányzat munkájáról
 az önkormányzati testületről

Továbbá:
  Fontos és hasznos gyors elérhetőségek azonnali 

hívással (hivatal, rendőrség, kórház, tűzoltóság, 
stb…)

 Szervezetek, egyházak
 Vendéglátás, vállalkozások

 Pályázatok, közbeszerzések
 Panaszláda
 Közvélemény kutatás
  Piactér (adokveszek)
  Játékok, versenyek
  bármilyen egyéb tartalom: szöveg, kép, videó 

formában

Itt megtekinthetik Füzér weboldalát, amely egy min
ta oldal, s hasonló létrehozására lehet módja Önnek 
is.
 

www.smartface.tv/fuzer_117
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a Qr-kódot leolvasva megismerheti a kiállítással kapcsolatos részleteket.


