SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/1991.(VIII. 12.) számú rendelete egységes szerkezetben a 13/2009.(X.27.) számú
rendelettel
a városi címer és zászló alkotásának és használatának rendjéről.
(2012. május 22-től hatályos szöveg)

Bevezető

Szeghalom Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló LXV.
Törvény 1. §-ának (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a város történelmi múltját,
földrajzi fekvését kifejező jelképként helyi címert és zászlót alkot.
1.

§

A címer leírása

Szeghalom Város címere pajzs alakú. A pajzsot felül és oldalt ívelt díszítésű, párhuzamos
fekete vonalak határolják. A vonalak által határolt sáv színe ezüst. A pajzsmező alapszíne
kék, melynek felső részében két egymással szemben úszó ezüstszínű hal a város történelmi
múltját ábrázolja. A pajzsmező alsó felében két fekete vonalakkal határolt ezüstszínű sáv
található, melyek a város határában húzódó két folyót jelképezi. A pajzsmezőnek az
ezüstszínű sáv alatti része zöld, amely a mezőgazdaságot jelképezi.
2.

§

A címerhasználat köre

(1) A város címerét Szeghalom történelmi múltjára és a mai jellegzetességére utaló díszítő
jelképként lehet használni. Államigazgatási hatósági eljárás során nem alkalmazható.
(2) A város címere jelképként általában az alábbi helyeken és esetekben használható:
a.) önkormányzati képviselő-testület és bizottságainak meghívóin,
b.) a testület és bizottságainak tervein, programjain, felhívásain, a nem önkormányzati
szervekkel kötött szerződéseken, megállapodásokon,
c.) a város történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, a városra utaló
emléktárgyakon,

d.) az önkormányzat által alapított kitüntető, vagy emlékérmeken, díszokleveleken,
emléklapokon,
e.) városi ünnepségeken, rendezvényeken,
f.)

a város nemzetközi kapcsolataiban és az idegenforgalmi propagandában,

g.) az önkormányzat és bizottságai, valamint az önkormányzat tisztségviselői által, az
önkormányzat megbízásából eredő tevékenységük során használt levélpapíron.
(3) A város címere díszítő jelképként, huzamosabb időn át a város polgármesterének külön
engedélyével alkalmazható:
a.) a város üzemei és intézményei által kiadott és a várossal, vagy az intézmény történetével,
életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon,
b.) a város jelentősebb kulturális intézményeinek és sportegyesületének emléklapjain,
érméin, jelvényein.
(4) A város címere díszítő jelképként a város polgármesterének esetenként adott engedélyével
felhasználható:
a.) a várossal összefüggő kiállításokon,
b.) a városra utaló emlék- és ajándéktárgyakon,
c.) jelvényeken.
(5) A város polgármestere a nemzetközi kapcsolatokban, az idegenforgalomban és egyéb, a
város érdekét szolgáló nem városi szerveknek is engedélyezheti a város címerének
használatát.
3.

§

A városi címer védjegyként sem önkormányzati, sem más szervek részéről nem használhatók.
4.

§

A címerhasználat módja

(1) A város címerét kizárólag hiteles alakban, a címer ábrák hűségének, méretarányának és
színének megtartása mellett szabad ábrázolni.
(2) A város címere esetenként kizárólag az előállításhoz használt anyag színében (fém, bőr,
fa, stb.) nyomdai előállítás esetén fekete-fehér színben is felhasználható.

(3) Az Önkormányzat – a 2. § (2) bekezdésében meghatározott körben – a város címerét
ábrázoló vésett pecsétnyomó viaszlenyomatát, vagy mélynyomású bélyegzőlenyomatát
alkalmazhatja.
(4) A címer a városra utaló jelképként a 2. § (2) bekezdésében felsorolt esetekben külön
engedély nélkül használható.
(5) A jelen rendelet 2. § (3) bekezdése eseteiben adott külön engedély érvényessége
meghatározott időpontig, vagy visszavonásig szólhat. Erről a város polgármestere által kiadott
engedélyen rendelkezni kell.
5.

§

Címerhasználat engedélyezése más szerv részére

(1) A városi címer használatának engedélyezése iránti kérelmet a város polgármesterének kell
benyújtani.
a.) A kérelemnek tartalmaznia kell:
-

a kérelmező nevét és címét,

-

a címer felhasználásának, illetve előállításának célját,

-

az előállítandó mennyiséget,

-

a forgalombahozatal, vagy terjesztés módját,

-

a kereskedelmi forgalom esetén a javasolt egységárat,

-

a címer használatának időtartamát,

-

a kérelmező szervnél a címer felhasználásáért felelős személy nevét és beosztását.

b.) A címerhasználat engedélyezése esetén utólag csatolni kell az elkészített tárgy mintáját és
annak fényképmásolatát.
(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
-

az engedélyes szerv megnevezését és címét,

-

az engedélyezett felhasználási cél megjelölését,

-

a terjesztés és forgalombahozatal módjával kapcsolatos kikötéseket,

-

a kereskedelmi forgalombahozatal esetén az egységárak és az engedélydíj mértékét,

-

felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb előírásokat.

(3) A kiadott engedélyről, érvényességi határidejéről nyilvántartást kell vezetni.
(4) A városi címer használatára, vagy előállítására nem adható engedély, ha a használat vagy
forgalombahozatal módja, körülményei a várost, vagy lakosságának erkölcsi érzületét sértheti,
illetőleg művészi szempontból kifogásolható.
6.

§

A zászló leírása

(1) A városi zászló kék színű anyagon, a város címerét és „Szeghalom” feliratot tartalmaz. A
zászló alsó részét ezüst rojt díszíti.
(2) A városi zászló mérete 180 x 90 cm. Nagyításánál, illetve kicsinyítésénél a méretarányok
figyelembevétele kötelező.
(3) A városi zászlóból 1 példányt művészi kivitelben kell készíteni. A zászló anyaga selyem,
felirata kézi hímzésű.
7.

§

Zászlóhasználat köre

(1) A városra való utalás megjelenítését célzóan:
az önkormányzat üléseinek idején a városháza tanácskozó termében elhelyezett
zászlótartóban,
a város életében jelentős helyi események alkalmával,

-

az állami zászló elsőbbsége mellett az önkormányzati szervek, intézmények, vállalatok
ünnepségein, rendezvényein,
-

város bel- és külföldi kapcsolataiban emlék, és cserezászlóként,

az önkormányzati és nem önkormányzati vállalatok, intézmények kollektívájának a
helyi célok végrehajtásában végzett jó munkájának elismeréseként vándorzászló
adományozása formájában.
(2) Egyéb célokra történő használat esetén a 2. § (3-5) bekezdéseiben foglalt szabályozást kell
értelemszerűen alkalmazni.
8.

§

hatályon kívül: 2012. május 22.

9.

§

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

(1) A polgármester a címer használatára vonatkozó engedélyt visszavonhatja, ha:
-

az engedélyes a 8. §-ban meghatározott szabálysértést elkövette,

-

a címer használatára egyéb ok miatt méltatlanná vált.

(2) Az engedély visszavonásával kapcsolatos döntés ellen a szeghalmi önkormányzathoz
fellebbezésnek van helye.
Ez az önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba, végrehajtásáról és az abban
foglaltak betartásáról a város polgármestere a Szervezési Osztályon keresztül gondoskodik.
(3) E rendelet az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvével a belső piaci
szolgáltatásokról összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Kosaras Béla
polgármester

Dr.Oláh Ernő
jegyző

