
Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/2014. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete  

a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről 

  



Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2014. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete  

a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában rögzített feladatkörében eljárva, a Polgár Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 8/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Ügyrendi 

Bizottsága véleményének kikérésével, az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

Az önkormányzat jelképei 

 

 Az önkormányzat jelképei, mint a település múltjára utaló díszítő szimbólumok a CÍMER és 

a ZÁSZLÓ. 

2. § 

A címer leírása 

 

Az önkormányzat címere: ezüst alapszínű, szokásos pajzsban elhelyezve, a pajzs alsó 

harmadában lévő zöld mező. A felső kétharmadban heraldikailag jobb oldalon, a népi 

építészet jegyeit viselő katolikus templom áll, a tornyán alul ajtóval, felette két ablakkal, a 

toronysisak alatt a vigyázók számára készített kerengővel. A templomtoronytól kissé balra, 

kék színű Mária-jel ábrázolandó. 

Heraldikailag balra, a zöld mezőn álló, fölszállni készülő, barna színű sas madár. 

 

3. § 

A címer használatának köre és szabályai 

 

(1) Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet: 

 

a) az önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző lehet; 

pecsétnyomó átmérője maximum 40 mm, a gumibélyegző átmérője legfeljebb 35 

mm lehet,  

b) az önkormányzat zászlaján és annak változatain, 

c) az önkormányzat szerveinek, hatósági ügyiratoknak, a polgármesternek, az 

alpolgármesternek, a jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján, 

d) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy 

emlékérmeken, 

e) a Városháza épületének bejáratánál, tanácskozótermében és házasságkötő termében, 

 f) az önkormányzat intézményei bejáratánál, és vezetőinek irodáiban, 

g) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó 

kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon, jelvényeken, 

 h) a városba vezető utak mellett, a városba érkezőket köszöntő táblákon, 

 i) az önkormányzat és intézményei által szervezett protokolláris és ünnepi 

rendezvényeken, konferenciákon, kulturális és sport rendezvényeken és kiállításokon, 

úgy, hogy az állami címer elsőbbségét biztosítsa. 



 

(2) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az önkormányzat és más bel-, illetve 

külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, valamint az 

önkormányzat belső működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos 

rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható. 

 

(3) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem 

alkalmazható. 

 

4. § 

 

(1)  A 3. § (1) bekezdésének g) pontjában meghatározottakon kívül más számára, az általa 

készített kiadványokon vagy termékeken az önkormányzat címerének használatát – 

kérelemre – a polgármester engedélyezi. 

 

(2) Kereskedelmi célú felhasználás esetén a címer használatáért egyszeri, 100 000 Forint 

+ Áfa összegű díjat kell fizetni. 

 

(3) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 

 a) a kérelmező megnevezését, címét, 

 b) a címerhasználat célját, 

 c) az előállítani kívánt mennyiséget, darabszámot, 

 d) a címer előállításának anyagát, 

 e)  terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját, 

 f) a használat időtartamát, 

 g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát, rajzát, fényképmásolatát,  

 h) a felhasználásért felelős személy megnevezését. 

 

(4) A címer használatára vonatkozó engedélynek 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 címer felhasználásáért felelős személy megnevezését, 

 h) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét. 

 

(5) A kiadott engedélyt a polgármester visszavonja amennyiben azt a kérelemben 

foglaltaktól eltérő célra és módon hasznosítják. 

 

5. § 

 

(1) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a 

hiteles ábrázolást. 

 

(2)  Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színében való 

ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) 

színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával 

történhet. 



 

6. § 

A zászló leírása 

 

(1) A zászlólap kereszt-felfüggesztésű, mérete 140 x 90 cm, téglalap, színe világoskék, 

középen foglal helyet az önkormányzat címere. A zászlólap vége arannyal rojtozott. 

 

(2)  Az önkormányzat zászlaja a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében kerül 

elhelyezésre. 

7. § 

A zászló használata 

 

(1)  A zászló lobogó formájában is használható. A zászló (a lobogó) vagy annak 

méretarányos változatai használhatók: 

  a) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt, 

b)  a város életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából 

más hivatalos zászlóval, zászlókkal együtt, 

  c) a képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén, 

d)  nemzeti, illetőleg megyei gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, 

félárbocra eresztve, 

e)  minden, a várossal összefüggő vagy az önkormányzat részvételével rendezett 

eseményen, 

f) az önkormányzat és  intézményei tanácskozótermeiben, 

g) cserezászlóként és elismerésként, 

h)  a települések közötti bel-és külföldi kapcsolatokban. 

 

(2)  A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni. 

8. § 

Záró rendelkezések 

 

(1) E a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi címer és zászló 

alapításáról és használatának rendjéről szóló 15/1993. (X. 15.) önkormányzati 

rendelet, valamint a 29/2001. (XI.26.), a 3/2006. (II.1.), a 22/2007.(VIII.17.), a 

34/2007. (XII. 21.), a 23/2008. (XII.01.), a 25/2009. (IX. 25.), és a 20/2012. (VI. 1.) 

módosító rendeletei. 

 

Polgár, 2014. július 31. 

 

 

  Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester         jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Polgár, 2014. augusztus 1.  

       dr. Váliné Antal Mária 



          címzetes főjegyző 


