Z Á H O N Y VÁROS
Önkormányzati Képviselő-testületének
10/2004. /III.1./
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Záhony város címeréről, zászlajáról és használatának rendjéről
EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 19/2009./XII.22./, 14/2012. /V.31./ Önkormányzati
rendelettel
Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 1. § /6/ bekezdésének a./ pontjában biztosított jogkörében az
önkormányzat jelképeiről és annak használatáról az alábbi rendeletet alkotja:
Az önkormányzat jelképei
1.§
Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára és mai jellegzetességére
utaló szimbólumok: a címer és a zászló.
A címer leírása
2.§
Záhony város címere kék alapszínű pajzs, melynek felső mezőjében két,
mozdonykerekeket közrefogó madár, alattuk pedig a Tiszát jelképező hullámok
találhatók, mely motívumok a hármas határt tükrözik. Az alakzatok ezüstszínűek. A címer
méretarányos és eredeti színeiben elkészült rajzát a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
A címer használatának köre és szabályai
3.§
/1/ Záhony város címerét, mint díszítő és Záhony városra utaló jelképet használni lehet:
Záhony város zászlaján és annak változatain,
a.) a Polgármesteri Hivatal épületének bejáratánál, tanácskozó termeiben, valamint
hivatali helyiségeiben,
b.) az önkormányzat által szervezett protokolláris és ünnepi rendezvényeken,

c.) a képviselő-testület által alapított /kiadott/ díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető,
vagy emlékérmeken,
d.) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó
kiadványokon és meghívókon,
e.) az önkormányzat nemzetközi kapcsolataiban és az idegenforgalmi propagandában,
valamint
f.) emléktárgyakon.
/2/ Nem használható a címer, ha a használat célja, körülményei alkalmasak a település
hírnevének, tekintélyének csorbítására.
/3/ Az állam és az önkormányzat által alapított címer együttes használata esetén az állami
címernek elsőbbséget kell biztosítani.
A címerhasználat engedélyezése
4.§
/1/ A polgármester nem önkormányzati szervnek is engedélyezheti a város címerének
használatát és megállapíthatja a használat feltételeit.
/2/ Az engedély esetenkénti felhasználásra, vagy huzamosabb időtartamra egyaránt
adható.
/3/ A város címerét kizárólag hiteles alakban, a méretarányok és a színek megtartásával
szabad ábrázolni.
/4/ Egyes esetekben megengedhető, hogy a város címere kizárólag az előállításhoz
felhasznált anyag – fém, fa, bőr, stb. – színében jelentkezzék.
A kérelem és az engedély tartalma
5. §
/1/ A város címerének használatára és forgalmazására vonatkozó kérelemnek tartalmaznia
kell:
- a kérelmező megnevezését és címét,
- a címer előállításának, illetve felhasználásának célját és módját,
- előállítás esetén az előállítandó mennyiséget,
- a terjesztés, illetőleg a forgalombahozatal módját,
- a címer használatának időtartamát,
- a címer használatáért felelős személy megnevezését.

/2/ A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített kiadvány, vagy tárgy méretarányos
rajzát.
/3/ A címer használatáról szóló engedélynek tartalmaznia kell:
- az engedélyes megnevezését és címét,
- az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését,
- a felhasználás idejét és az érvényesség időtartamát /eseti, huzamosabb, állandó/,
- a terjesztés, a forgalombahozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
- előállítás esetén az előállítható mennyiséget.
/4/ Indokolt esetben a polgármester a kiadott engedélyt visszavonhatja.
/5/ A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
Záhony város zászlajának leírása
6.§
A zászló téglalap alakú, színe fehér, rojtozata aranysárga. Közepén Záhony város címere,
fölötte fekete betűkkel „ZÁHONY” felirat található.
A zászló méretei: nagyméretű zászló
120 x 65 cm
kisméretű zászló
24 x 15 cm
A zászló használatának köre és módja
7.§
/1/ A város zászlója méretarányosan alkalmazható.
/2/ A város zászlója az alábbi alkalmakkor és esetekben használható:
- a képviselő-testület ülésein,
- a város életében jelentős események alkalmával,
- önkormányzati intézmények ünnepségein, rendezvényein,
- megkülönböztetésül a több település részvételével tartott rendezvényeken,
- települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban,
- cserezászlóként, valamint
- hivatalos nemzeti és állami ünnepnapokon a település épületein.
/3/ Záhony város lobogóját – a nemzeti lobogó mellett – a városháza épületén állandó
jelleggel fel kell vonni.

Szabálysértési rendelkezések
8.§ **
Hatályát veszti
9.§
/1/ Ez a rendelet 2004. május 01. napján lép hatályba.
/2/ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Záhony város címeréréről,
zászlajáról és használatának rendjéről szóló 18/1995. /X. 5./ számú önkormányzati
rendelet, valamint az azt módosító 6/2000. /IV. 19./ számú és a 18/2000. /X. 5./ számú
önkormányzati rendeletek.
10.§.*
Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK számú irányelvével harmonizál, annak előírásaival ellentétes rendelkezést
nem tartalmaz.
Záhony, 2004. február 26.
Háda Imre sk.
polgármester

Belinszky Béla sk.
címzetes főjegyző

Vonatkozó jogszabályok:
- 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
- 1995. évi LXXXIII. törvény a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar
Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról

*Módosította a 19/2009./XII.22./ Ör., kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetése napját követő napon hatályát veszti
** Hatályát veszti a 14/2012. /V.31./ Ör, június 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

1.sz. melléklet

