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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

..../2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete 

 az önkormányzat jelképeiről és azok használatáról*  

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

(1)  Pápa Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) jelképei: 

a) a címer, 

b) a zászló és 

c) a pecsét. 

 

(2)  Az önkormányzat jelképeinek leírását Pápa Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 

tartalmazza.  

 

 

2. § 

 

Az önkormányzat címere, zászlaja és pecsétje Pápa város történelmi múltjára, fejlődésének 

folytonosságára utaló szimbólumok, melyek használata során mindenki köteles megőrizni 

azok tekintélyét és méltóságát. 

 

3. §  

 

(1) Az önkormányzati jelképeket kizárólag hiteles alakban – az ábrázolás hűségének, 

méretarányainak, színeinek megtartásával - lehet használni. 

 

(2) Az önkormányzati jelképet csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az a hiteles 

ábrázolást ne sértse. 

 

(3) Az önkormányzat címere és zászlaja Magyarország címerét és zászlaját nem 

helyettesíti. 

 

(4)  Az önkormányzat pecsétje a hivatali bélyegzőt nem helyettesíti. 

 

4. § 

 

(1) Az önkormányzat címere engedély nélkül használható 

a) az önkormányzat zászlaján, 

b) az önkormányzat, a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, az aljegyző, a 

képviselőtestület bizottságának és a részönkormányzat testületének meghívóin, 

felhívásain, hirdetményein, 

c) az önkormányzati, valamint nem önkormányzati szervekkel kötött szerződéseken, 

egyéb megállapodásokon, 

 
(*A normál betűvel szedett szövegrész a rendelet jelenleg hatályos szövegét, a dőlt betűvel szedett 

szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza.) 
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d) a polgármester, az alpolgármester, a képviselők, a képviselőtestület bizottsága és a 

részönkormányzat testülete által tevékenységük során, programjain, az általuk, 

valamint a jegyző és az aljegyző által használt levélpapíron, borítékon,  

e) a polgármester, az alpolgármester, a képviselők, a jegyző, az aljegyző, a Pápai 

Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) osztályvezetőinek és 

csoportvezetőinek névjegykártyáin, 

f) a Hivatal tanácskozó termeiben, házasságkötő termében, valamint a polgármester, 

alpolgármester, a jegyző és az aljegyző hivatali helyiségében, 

g) az önkormányzat által alapított díjakkal kapcsolatos dokumentumokon, 

emlékérmeken, valamint a jelentősebb kulturális-, oktatási- és sporteredményeket 

elismerő emléklapokon, 

h) az önkormányzat által kiadott jelvényeken, 

i) az önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szervei, többségi tulajdonában álló 

gazdasági társaságok, állami intézményfenntartó által fenntartott és működtetett 

volt önkormányzati intézmények, a történelmi egyházak helyi szervezetei és 

intézményei által kiadott, a város történetével, életével, fejlődésével foglalkozó, 

valamint idegenforgalmi és turisztikai kiadványokon és a városra utaló 

emléktárgyakon, 

j) az önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szervei, többségi tulajdonában álló 

gazdasági társaságok, az állami intézményfenntartó által fenntartott és működtetett 

volt önkormányzati intézmények, kiemelkedő rendezvényein, a városban tartott 

bemutatókon, kiállításokon, kulturális- és sportrendezvényeken és 

k) az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai során. 

 

(2) Az önkormányzat zászlaja engedély nélkül használható 

a) Pápa város közigazgatási területén 

aa) nemzeti ünnepek alkalmával, 

ab) Pápa város napján, valamint más, jelentősebb események alkalmával, 

ac) az önkormányzat és költségvetési szervei, többségi tulajdonában álló gazdasági 

társaságok, állami intézményfenntartó által működtetett volt önkormányzati 

intézmények, történelmi egyházak helyi szervezetei és intézményei által, 

ad) a képviselőtestület, a képviselőtestület bizottsága és a részönkormányzat 

testületének ülésein, 

b) a több település részvételével tartott rendezvényeken a város képviseletének 

jelzésére, 

c) a települések közötti kapcsolatokban, 

d) elismerésként a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével, vagy 

e) országos vagy területi ifjúsági-, tudományos-, kulturális- és sportrendezvényeken. 

 

(3) Az önkormányzat pecsétjét a polgármester  

a) városi kitüntetéseken, díszokleveleken és 

b) az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai keretében kötött szerződéseken, egyéb 

megállapodásokon 

 használhatja.  

 

5. § 

 

(1) Az önkormányzat címerének és kivételes esetben zászlajának használatát természetes 

személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére – 

kérelemre – a polgármester engedélyezi. 

 

(2) Az engedély  

a) határozott időre,  



4 
 

b) határozatlan időre, de legfeljebb a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező kérelmező működésének időtartamára, vagy 

c) meghatározott alkalomra, eseti felhasználásra 

        adható.  

 

(3) Az önkormányzat címerének és zászlajának használatára vonatkozó engedély iránti 

kérelemnek tartalmaznia kell 

a) a kérelmező nevét, címét vagy székhelyét és tevékenységi körét, 

b) a jelkép tervezett használatának célját, indokát és módját, 

c) a használat tervezett időpontját, illetve időtartamát, 

d) az előállítani kívánt termék mennyiségét, 

e)  haszonszerzésre irányuló tevékenység esetén a jelképpel díszített termék mintáját, 

vagy méretarányos rajzát, 

f) a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módját és 

g) a jelkép használatáért felelős személy nevét és címét. 

 

(4)  Kivételes esetekben megengedhető, hogy az önkormányzat címere és zászlaja a termék 

előállításához felhasznált anyag színében (bőr, fa, fém, kő, műanyag stb.) jelentkezzék. 

Nyomdai úton történő előállítás esetén a címer fekete-fehér színben is ábrázolható.  

 

(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetekben a színeket grafikai jelekkel kell ábrázolni. 

 

(6)  A polgármester kérelem elbírálása során megvizsgálja, hogy a kérelmező 

tevékenységének jelentősége, a termék minősége, jellege indokolja-e az önkormányzati 

jelkép használatát, továbbá a kérelmező tevékenységének, az előállított terméknek a 

közfigyelem felkeltésére, a város iránti megbecsülés fokozására való alkalmasságát.  

 

 

6. § 

 

(1) Az önkormányzat címere és zászlaja használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia 

kell 

a) a jelkép használatáért felelős személy nevét, címét vagy székhelyét, 

b) az engedélyezett használat céljának és módjának megjelölését, 

c) a felhasználás idejét, valamint az engedély érvényességének időtartamát és 

d) haszonszerzésre irányuló tevékenység esetén a terjesztés, illetve a forgalomba 

hozatal módjára, mennyiségére vonatkozó esetleges kikötéseket. 

 

(2) A polgármester az engedély kiadására vonatkozó kérelmet elutasítja, ha az 

önkormányzat címere és zászlaja használatának tervezett módja, a kérelmező 

tevékenységi köre sérti a város érdekeit, a jóhírnevét és a közízlést. 

 

(3)  A polgármester a kiadott engedélyt visszavonja, ha a felhasználó a vonatkozó 

előírásokat megsérti, vagy a részére kiadott engedélyben meghatározott feltételeket nem 

tartja be, a megállapított határidőre kötelezettségeinek nem tesz eleget. 

 

(4) A kiadott, illetve visszavont engedélyekről a Hivatal nyilvántartást vezet. 
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7. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.  

 

(3) Hatályát veszti  

 

a) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 33/2011. (XI.24.) rendelete az 

önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatáról szóló 5/1994. (III.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról, 

b) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. 

(IV.14.) önkormányzati rendelete 51. §-a, 

c) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2010. (V. 6.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatáról szóló 5/1994. 

(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról, 

d) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének a városnév használatáról szóló, többször módosított 5/1992. 

(III.17.) rendelete módosításáról szóló 7/2007.(V. 3.) rendelete 3. § (2) bekezdése,  

e) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2004. (VII. 7.) rendelete az 

önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatáról szóló, többször módosított 

5/1994. (III.1.) rendelet módosításáról, 

f) Pápa Város Képviselőtestületének egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 

szóló 8/2000. (II. 16.) kt. sz. rendelete, 

g) Pápa Város Képviselőtestületének 21/1997. (IX. 10.) sz. rendelete a Pápa város 

jelképeiről és a jelképek használatáról szóló 5/1994. (III.1.) sz. rendelet 

módosításáról, és 

h) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat jelképeiről és 

a jelképek használatáról szóló 5/1994. (III.1.) önkormányzati rendelete. 

 

(4) Az 5/1994. (III.1.) önkormányzati rendelet alapján, valamint a címer alkotásáról és 

használatáról szóló 5/1989 (XII. 21.) tanácsrendelettel módosított 3/1974. (X.18.) sz. 

tanácsrendelet alapján, valamint a városi zászló használatának rendjéről szóló 4/1974. 

(XII.27.) sz. tanácsrendelet alapján jelképhasználatra vonatkozóan kiadott engedélyek az 

abban meghatározott időtartamban továbbra is érvényesek.  

 

(5) Hatályát veszti Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a városnév 

használatáról szóló 5/1992. (III.17.) önkormányzati rendelete 3. § (3)-(5) bekezdése, a 

3. § (7) bekezdés d) pontja, valamint a 4. § (1) bekezdés c) pontja.   

 

 

Pápa, 2014. február 25. 

 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester címzetes főjegyző 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 29. § (1) bekezdése szerint: 

„ Fizetési kötelezettséget előírni, a fizetésre kötelezettek körét, a fizetési kötelezettség 

mértékét, a kedvezmények, mentességek körét és mértékét megállapítani kizárólag 

törvényben, vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletben lehet, kivéve ha 

az Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés eltérően rendelkezik.” 

 

Tekintettel arra, hogy az önkormányzati jelképek használatának szabályozására vonatkozóan 

rendeletalkotásra felhatalmazó jogszabályi rendelkezés nem tartalmaz fizetési kötelezettség 

előírására való felhatalmazást szükségessé vált a hatályos rendelet módosítása.  

 

Az elvégzett felülvizsgálat megállapította, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvény (a továbbiakban: Jat.) és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM 

rendelet (a továbbiakban: IRM.) rendelkezéseire figyelemmel a jelenleg hatályos 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új önkormányzati rendelet megalkotása 

indokolt.  

 

A rendelet-tervezet tartalmazza azokat a rendelkezéseket, amelyek a korábbi önkormányzati 

rendelet alkalmazása során a gyakorlatban beváltak és nem ellentétesek a hatályos 

jogszabályokkal. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. § -hoz 

A rendelet-tervezet meghatározza a jelképek körét.  

Rugalmas hivatkozással rögzíti a jelképek leírásának helyét. 

  

2-3. §-hoz 

A jelképek használatának alapvető szabályait határozzák meg.  

 

4. §-hoz 

Az önkormányzati címer, zászló és pecsét engedély nélkül történő használatának eseteit 

szabályozza.  

 

5. §-hoz 

Az önkormányzat címerének és zászlajának előzetes engedéllyel történő használatára 

vonatkozó szabályokat tartalmazza.  

 

6. §-hoz 

Az önkormányzat címerének és zászlajának használatára vonatkozó engedély tartalmi 

követelményeit határozza meg.  

Rögzíti, mely esetekben szükséges a kérelem elutasítása, vagy a kiadott engedély 

visszavonása.  

 

7. §-hoz 

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.  
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése 

során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi 

jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:  

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:  

A rendelet-tervezetnek megfelelő szabályozás biztosítja a hatályos jogszabályoknak a 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 29. §-ában, a jogalkotásról 

szóló 2010. évi CXXX. törvényben (a továbbiakban: Jat.) és a jogszabályszerkesztésről szóló 

61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben (a továbbiakban: IRM.) foglalt szabályoknak való 

megfelelést.  

 

Környezeti és egészségügyi következményei:  

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A szabályozásnak adminisztrációs terheket befolyásoló hatása nincs. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A rendelet-tervezet megalkotása a hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak való 

megfelelés érdekében szükséges.  

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

 

 

Pápa, 2014. február 25. 

 

       

Dr. Áldozó Tamás sk. 

  polgármester 


