Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
40/2000. (X.20.) önkormányzati rendelete
a városi címer és zászló használatának rendjéről1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város címerének és zászlajának leírását a Közgyűlés
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
2. §
A város címere kizárólag díszítő és utaló jelképként használható. Hivatalos eljárás és
hatósági tevékenység során nem alkalmazható.
3. §
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város címere utaló és díszítő jelképként engedély nélkül
használható:
a) a város zászlaján,
b) a Polgármesteri Hivatal épületén és helyiségeiben, az önkormányzat
közgyűlése által használt tanácskozóteremben,
c) az önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal által kiadott kiadványokon,
d) az önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal által kiadott díszokleveleken,
emléklapokon, emlékplaketteken, jelvényeken, valamint a közgyűlés által
alapított kitüntetéseken,
e) az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal rendezvényein,
f) az önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal által készíttetett
ajándéktárgyakon,
g) az önkormányzat által létrehozott közalapítvány kiadványain és
rendezvényein,
h) a polgármester, az alpolgármester(ek), a jegyző és az aljegyző részére
felhasználásra készített levélpapíron, borítékon,
i) a képviselők, a Polgármesteri Hivatal tisztségviselői, valamint osztályvezetői
besorolású dolgozóinak az önkormányzathoz való tartozását kifejező
névjegykártyán.
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-24. §
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város zászlaja utaló és díszítő jelképként engedély nélkül
használható:
a) a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermeiben, a polgármester irodájában,
valamint az önkormányzat közgyűlése által használt tanácskozóteremben,
b) az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal rendezvényein,
c) a képviselők, a hivatal tisztségviselői, valamint hivatalos küldöttségek,
delegációk által ajándéktárgyként, cserezászlóként.
5. §
(1)2 A város címerének és zászlajának a jelen rendeletben foglalt rendelkezéseken
kívüli felhasználására, alkalmazására, vagy forgalomba hozatal céljából történő
előállítására vonatkozó kérelmekről a közgyűlés által átruházott hatáskörben, a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény alapján a polgármester dönt. A kérelemnek teljes egészében helyt adó
döntés esetén, ellenérdekű ügyfél hiányában mellőzhető a döntésből az indokolás és a
jogorvoslatról szóló tájékoztatás.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a)
a kérelmező nevét és címét,
b)
a címer, zászló felhasználásának, illetve előállításának célját,
c)
előállítás esetén az előállítandó mennyiséget,
d)
a forgalomba hozatal vagy terjesztés módját,
e)
kereskedelmi forgalom esetén a javasolt egységárat,
f)
a címer, zászló használatának időtartamát,
g)
a címer, zászló használatának módját,
h)
a kérelmezőnél a címer, zászló felhasználásáért felelős személy nevét
és beosztását.
(3) A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgy, kiadvány, stb. egy példányát,
vagy fényképét, esetleg tervét. Az engedély megszerzését követően az előállított tárgy
egy példányát és annak fényképmásolatát is be kell nyújtani.
6. §
A címer vagy zászló használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes megnevezését és címét,
b) az engedélyezett felhasználási cél megjelölését,
c) az engedély érvényességének határidejét,
d) előállítás esetén az engedélyezett mennyiséget,
e) a terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal módjával kapcsolatos esetleges
kikötéseket,
f) a felhasználással kapcsolatos egyéb előírásokat,
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7. §4
8. §
(1) A város címerét és zászlaját - mint utaló és díszítő jelképet - kizárólag hiteles
alakban, az ábrázolás hűségének, a méretarányok és a színek pontos betartása mellett
szabad felhasználni, illetve alkalmazni.
(2) Indokolt esetekben a külön engedélyben megjelölt módon engedélyezhető, hogy a
város címere kizárólag az anyag színében (fém, bőr, stb.) készüljön.
(3) Kizárólag a 3. § h. pontjában jelölt hivatalos leveleken lehetőség van a címer
fekete-fehér színekben való ábrázolására.
(4) A város címerét és a zászlaját csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, ami nem
sérti a hiteles ábrázolást.
(5) Tilos a város címerét és zászlaját védjegyként felhasználni.
9. §
(1) 5
(2) 6
(3) 7
(4) A címernek az emléktárgyakon, érméken, jelvényeken, más tárgyakon és a
kiadványokon történő felhasználásához jelen rendelet alapján kiadott engedély nem
mentesíti a kérelmezőt a jogszabályok által a termék, jelvény, kiadvány stb.
tervezésére, előállítására, forgalomba hozatalára előírt egyéb engedélyek,
hozzájárulások megszerzése alól.
10. §8
A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás
tartalmazza az engedély megadásának időpontját, az ügyirat számát, az engedélyes
nevét, címét, a felhasználás célját, előállítás esetén az engedélyezett mennyiséget, az
engedély érvényességének határidejét. A nyilvántartás személyes adatot csak abban az
esetben tartalmazhat, ha ahhoz az engedélyes írásban hozzájárul.
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-411. §9

12. §
(1) Jelen rendelet a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönyében történő kihirdetés
napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 11/1992. (VII.7.) sz. rendelet hatályát veszti.
(2) A 42/2005. (X.28.) sz. önkormányzati rendelet 14. §-ával, 23. § (2) bekezdés 6.
pontjával módosított rendelkezések 2005. november 1-jén lépnek hatályba, melyeket a
hatályba lépése után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.
(3) A 43/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2010.
november 27. napján lépnek hatályba.
(4) A 25/2012. (V.11.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2012.
május 31. napján lépnek hatályba.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző
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Dr. Gyimesi Endre sk.
polgármester

Hatályon kívül helyezte a 25/2012. (V.11.) önk. rend. 3.§ b) pontja

