PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/1991. (X. 31.) rendelete
az önkormányzati címer és zászló használatáról*

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, helyi
társadalmi viszony rendezésére, figyelemmel a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja.
I.
A címer leírása
1. §
(1) Püspökladány Város Önkormányzatának címere a következő: Az ovális pajzs
zöld színű alsó harmadában heraldikailag jobbra forduló, egyik lábán álló, másikban követ tartó ezüst színű darumadár látható. Az ovális pajzs felső része kék
színű.
A darumadár felett ezüst színű vitézi nyílt sisak, amelyen három ágú aranyszínű
korona látható. A korona felett megismétlődik a címerpajzs alapmotívuma, a lábával követ tartó őrdaru. A címerpajzsot kék, arany és vörös színű sisaktakaró
övezi.
(2) A címer színes rajzát, eszmeiségét a rendelet melléklete tartalmazza.
A címer használatának köre, engedélyezése
2. §
(1) Az önkormányzat címere kizárólag díszítő és utaló jelképként használható, az
állami címer elsőbbsége mellett.
(2) Az önkormányzat címere - külön engedély nélkül - alkalmazható:
a)
b)

*

a képviselő-testületi ülések meghívóin,
a képviselő-testület és bizottságai felhívásain, programjain, tervein, más
szervekkel kötött megállapodásokon, szerződéseken,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

a város történetét feldolgozó kiadványokon, az önkormányzat által készíttetett emléktárgyakon,
a képviselő-testület alapította díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető
vagy emlékérmeken,
az önkormányzati ünnepségek, rendezvények dekorációjaként,
az önkormányzat nemzetközi kapcsolataiban, idegenforgalmi propaganda
kiadványokon,
a képviselő-testület, valamint a bizottságok és a polgármester önkormányzati hatáskörben kiadott döntéseit tartalmazó levélpapíron,
az önkormányzat intézményeinek és hivatalos helyiségeinek díszítésére,
vállalatai emblémájaként.

(3) Az önkormányzat címerének használatát a (2) bekezdésben foglaltakon túl kérelemre - esetenkénti felhasználásra, vagy huzamosabb időtartamra - a polgármester engedélyezi.
(4) A címerhasználatra vonatkozó engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a kérelmező megnevezését és címét,
a címer használatának célját és előállításának módját,
az előállítandó mennyiséget,
a terjesztés, illetőleg forgalombahozatal módját,
a használat időtartamát,
a címer használatáért felelős személy megnevezését.
A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített kiadvány, tárgy mintáját, fényképmásolatát.
(5) Az engedély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Szervezési, Jogi, Közigazgatási Irodáján kell benyújtani.
(6) Az önkormányzat címerének használatára vonatkozó engedély egyszerűsített
határozat formájában is meghozható.
(7) Az önkormányzat címerének használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia
kell:
a címer használatáért felelős személy nevét, címét,
az engedélyezett használat céljának megjelölését,
az engedély érvényességének időtartamát,
a használattal kapcsolatos esetleges egyéb kikötéseket.
(8) A kiadott engedélyekről, érvényességük határidejéről a Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Jogi, Közigazgatási Irodája nyilvántartást vezet.
(9) Az önkormányzat címere közigazgatási hatósági eljárás során nem használható.
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(10) Az önkormányzat címerének védjegyként történő alkalmazása tilos.
A címer használatának módja
3. §
(1) Az önkormányzat címere kizárólag hiteles alakban ábrázolható.
(2) Kivételes esetekben megengedhető, hogy a címer kizárólag az előállításhoz felhasznált anyag (fém, fa, bőr, stb.) színében, vagy nyomdai úton fekete-fehér
színben készüljön.
II.
A zászló leírása
4. §
A zászló 2:1 méretarányú, világoskék színű, alsó széle fehér rojttal díszített. Középső
részében helyezkedik el az önkormányzat címere. A címer alatt (az ovális pajzs két
sisaktakaró közötti íve alatt) fekete nyomtatott betűkkel "PÜSPÖKLADÁNY" felirat.
A zászlóhasználat köre
5. §
Az önkormányzati zászló használható:
a) nemzeti és városi ünnepségeken,
b) megkülönböztetésül több település közreműködésével tartott rendezvényeken,
c) a nemzetközi kapcsolatokban,
d) az önkormányzati testület üléseinek ideje alatt, a városháza épületén,
e) emlék- és cserezászlóként.
Az önkormányzat pecsétje és használata
6. §
(1) Az önkormányzat pecsétje 5 cm átmérőjű körpecsét; közepén az önkormányzat
címere; körben a következő felirat: Püspökladány Város.
(2) Az önkormányzat pecsétjét a polgármester őrzi.
(3) Az önkormányzat pecsétje használható:
a) a képviselő-testület által alapított címek és adományozott kitüntetések okmányain,
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b)

az önkormányzat által kötött együttműködési megállapodásokon és nemzetközi kapcsolatokban.
IV.
A város fellobogózása
7. §

(1) Valamennyi középületet és a polgármester által meghatározott közterületeket fel
kell lobogózni a nemzeti ünnepnapokon.
(2) A középületeken a magyar nemzeti lobogót, a megjelölt közterületeken és a városháza előtt a magyar nemzeti lobogót és Püspökladány Város Önkormányzatának zászlaját kell kitűzni.
(3) A magyar nemzeti lobogó beszerzéséről, kitűzéséről a középület tulajdonosa,
használója, a közterületek fellobogózása tekintetében a polgármesteri hivatal
gondoskodik.
(4) A méltó megemlékezés érdekében a fellobogózáskor tiszta, jó állapotban lévő
zászlókat kell használni.
(5) Közterületeken álló létesítményekre, különösen köz- és díszkivilágító berendezésekre zászlótartót, illetve zászlót csak úgy szabad felszerelni, hogy létesítmény üzemeltetését, karbantartását ne akadályozza, balesetet ne okozzon.
(6) A polgármester a nemzeti ünnepnapokon kívül is elrendelheti a város közterületeinek, középületeinek fellobogózását.
(7) A lobogózás időtartama: az ünnepet megelőző nap délután 16.00 órától az ünnepet követő első munkanap reggel 8.00 óráig terjed.
V.
8. §
Hatályon kívül helyezve.
VI.
Vegyes és záró rendelkezések
9. §
(1) A polgármester a címer használatára vonatkozó engedélyt visszavonja, ha azt,
nem az engedélyben szereplő módon, vagy ezen rendelet rendelkezéseitől eltérően használják.
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(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Jogharmonizációs záradék:
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvbe ütköző
rendelkezést nem tartalmaz.

Dr. F a r k a s Dezső sk.
polgármester

Dr. P o n g r á c z Piroska sk.
jegyző

6

Melléklet

A 15/1991. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

