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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 

8/1993./IV.2./ rendelete 
 

Az önkormányzati jelképekről 
Módosításokkal egységes szerkezetben 

 
*3*6 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja:  
 
 

I. 
 

Az önkormányzat jelképei 
 
 
 1. §.  Az önkormányzat jelképei: a település történelmi múltjára utaló díszítő motívummal 

ellátott címer és zászló. 
 

II. 
 

A címer 
 
 
 2. §.  Az önkormányzat címere: 
 
  A háromszögtalpú pajzsforma ezüst kék mezejében kardot tartó páncélos jobb kar.      
  A pajzs közepén arany heraldikai rózsa piros középpel. 
 
 

A címer használata 
 

 
 3. §. Az önkormányzat címerét mint díszítő és utaló jelképet használni lehet: 
 
  a./ az önkormányzat körpecsétjén 
  b./ az önkormányzat zászlaján 
  c./ az önkormányzat által kiadott díszoklevélen 
  d./ a városháza bejáratánál és tanácskozó termeiben 
  e./ az önkormányzat és intézményei által megjelenített, a település életével   
       foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon 
  f./ a város közigazgatási határán lévő táblán 
  g./ a polgármester protokolláris célból használt levélpapír fejlécén és borítékján. 
 
 4. §. (1) A 3. §. e./ ponton kívül készített kiadványokon az önkormányzat címerének  
        használatát a polgármester engedélyezi. 
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(2) Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználást a polgármester engedélyezi. 
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(3) A kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetén díjat kell fizetni, amit a  
polgármester esetenként állapít meg. 
 

5. §. (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 
 
  a./  a kérelmező nevét és címét 
  b./  a címer előállításának anyagát 
  c./  a címerhasználat célját 
  d./  az előállítani kívánt mennyiséget 
  e./  terjesztés, forgalomba hozatal módját 
  f./  a használat időtartamát 
  g./  a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát 
  h./  a felhasználásért felelős személy megnevezését. 
 

(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 
 

a./  az engedély megnevezését, címét 
b./  az előállítás anyagát 
c./  az engedélyezett felhasználás célját 
d./  a felhasználás idejét, az engedély érvényességének időtartamát 
e./  a terjesztés, forgalomba hozatalra vonatkozó kikötéseket 
f./  a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését 
g./  a címer használatáért megállapított díj összegét. 
 

(3) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet. 
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 5/A. §. (1) Az e rendelet eltérő rendelkezése hiányában, az e rendelet szerinti eljárásra a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 
   (2) Az e rendeletben szabályozott ügyek elektronikus úton nem intézhetőek. 
 
 
 6. §. (1) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne 

sértse a hiteles ábrázolást. 
 

(2) Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való 
ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, kerámia, stb.) 
színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek 
meghatározásával történhet. 

 
 

III. 
 

A zászló 
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7. §. (1) A zászlólap – arányában a zászlórúd felől nézve 1:2 arányú téglalap – 

világoskék színű, középen az önkormányzat címerével. 
 
   A képviselőtestület a várossá nyilvánítás alkalmából „Fegyvernek város 2013.” 

Feliratú fehér színű zászlót készíttet. 
 

(2) Az önkormányzati zászló esetében az arányt meghatározó méret: 1,80 x 0,90 m. 
 

(3) A zászlórúd színe arany sárga. 
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(4) A rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti zászló a Városháza tárgyalótermében 
(házasságkötő terem) kerül elhelyezésre. 

 
 

A zászló használata 
*6  
 8. §. (1) A zászló lobogó formában is használható. 
   A zászló (lobogó) vagy annak méretarányos változatai használhatók: 
 
   a./  hivatalos állami ünnepségek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával  
    együtt 
   b./ a város életében jelentős események, ünnepségek, rendezvények    
    alkalmával 
   c./ a képviselőtestület ülésein a tárgyalóteremben 
   d./ önkormányzatot érintő gyászesemény alkalmával fekete zászlóval együtt 
    félárbócra engedve a városháza homlokzatán 
   e,/  minden várossal összefüggő, az önkormányzat részvételével rendezett 
    eseményen. 
 

(2) A zászló előállításának engedélyezésére, díjára a címerre vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni. 

 
IV. 

 
A körpecsét 

 
 9. §. Az önkormányzat körpecsétje: pecsétnyomó, melynek átmérője 4 cm. 
  Körirata: Fegyvernek Város önkormányzata 
  Középen helyezkedik el az önkormányzat címere. 
 
   10. §. Az önkormányzat körpecsétjének használatára a polgármester jogosult, az alábbi 

esetekben: 
 
  a./  az önkormányzat által kiadott díszoklevélen 
  b./  más szervek és személyek közötti kapcsolatban, protokolláris célból. 
 
 

V. Hatályon kívül helyezve *5 
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Hatályon kívül helyezve *5 
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   11. §. Hatályon kívül helyezve *5 
 
 
 
   12. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
    Huber Ferenc                                                                               Buzás Istvánné 
    polgármester                                                                   jegyző 
 
 
 
Megjegyzés: *1  A 28/1999.(X.7.) sz. rendelettel módosítva. 
                     *2  A 17/2000.(VII.6.) sz. rendelettel módosítva 
          *3 A 42/2005.(IX.30.) önk.rendelettel módosítva. (hatálybalép.2005.nov.1.) 
    *4 6/2002.(II.6.) önk.rendelettel módosítva 
    *5 A 21/2012.(IV.27.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2012. május 01-től) 
    *6 A 28/2013.(IX.27.) rendelettel mód. (hatályos 2013. október 1-től) 


