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Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2011. (XI. 2) önkormányzati rendelete
a Pécel név, valamint az Önkormányzat jelképeinek használatáról
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, a 36. § tekintetében a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1.§ (1)
bekezdésében és a 16. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1.§
A rendelet célja, hogy szabályozza a „Pécel” név jogszerű felvételét és használatát, valamint Pécel címerének,
zászlójának és lobogójának a jogszerű használatát.
2. A rendelet személyi hatálya
2. §1
A rendelet hatálya kiterjed azon személyekre akik a „Pécel” nevet vagy annak toldalékos formáját (a továbbiakban
együtt: „Pécel” név), Pécel címerét, zászlóját, lobogóját
a) megnevezésükben,
b) tevékenységük során, vagy működésükkel összefüggésben,
c) emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken
használni kívánják.
II. Fejezet
A „Pécel” névnek és a név toldalékos formájának felvétele és használata, a felvétel és használat
engedélyezése
3. A „Pécel” névnek és a név toldalékos formájának felvétele és használata
3. §2
A „Pécel” nevet a 2. §-ban meghatározott személyek az ott megjelölt célra engedéllyel vehetik fel vagy
használhatják (a továbbiakban együtt: névhasználat)."
4. §3
Nem engedélyköteles
a) az a névhasználat, amely jogszabályon alapul,
b) az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok, intézmények, egyéb szervezetek névhasználata,
c) a közösségi közlekedési eszköz állomása, megállóhelye nevének feltüntetésével megvalósuló névhasználat.
5. §4
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A névhasználat díjmentes.
4. Az engedélyezési eljárás
6. §5
(1) A névhasználat engedélyezésével kapcsolatos elsőfokú hatáskört a Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Sport
Bizottság gyakorolja.
(2) A névhasználati engedélyezési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezései – e rendeletben foglalt eltérésekkel
– irányadók.
7. §6
(1) A névhasználat iránti kérelmet írásban, illetékmentesen a Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Sport Bizottság
elnökéhez kell benyújtani. A kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(2) A kérelemnek a Ket. 35. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmaznia kell:
a) a kérelmező tevékenységi körét,
b) a kérelmezett névhasználat időtartamát,
c) a kérelmezett névhasználat célját,
d) a kérelmezett névhasználat módját, ennek keretében a megnevezés teljes szövegét, amennyiben a
kérelmező a „Pécel” nevet a 2. § a) pontjában meghatározott célból kívánja használni.
(3) A kérelemhez mellékletként csatolni kell:
a) a szervezet létesítő okiratának eredeti vagy másolati példányát, amennyiben a kérelmező nem
természetes személy,
b) az embléma, jelvény, kiadvány, dísz- vagy emléktárgy, egyéb termék színes tervét – a tényleges méret és
a nagyítás vagy kicsinyítés léptékének feltüntetésével –, amennyiben a kérelmező a „Pécel” nevet a 2. § c)
pontjában meghatározott célból kívánja használni.
8. §7
(1) A névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha
a) a természetes személy kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye, nem természetes személy kérelmező
székhelye, telephelye vagy fióktelepe Pécel közigazgatási területén található, vagy
b) a kérelmező tevékenysége, működése jellemző módon Pécelhez kötődik.
(2) A névhasználat engedélyezését meg kell tagadni, amennyiben:
a) a névhasználat célja, módja vagy körülményei
aa) jogszabályba ütköznek,
ab) bizonyíthatóan az önkormányzat vagy a település lakosságának jogait, jogos érdekeit sértik
vagy veszélyeztetik, vagy egyéb ok miatt méltatlanok,
b) a kérelmezett névhasználat a kérelem elbírálását megelőzően engedélyezett névhasználattól nem
különbözik.
(3) A névhasználat – az irányadó jogszabályokra, más hatósági engedélyekre is figyelemmel
a) határozatlan vagy határozott időre, vagy feltétel bekövetkeztéig,
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b) a tevékenység folytatásának, vagy a kérelmező működésének idejére,
c) egy vagy több alkalomra
engedélyezhető.
(4) A névhasználati engedélyben a használat módjára nézve feltételek, kikötések, egyéb előírások is
megállapíthatók.
9. §8
(1) A névhasználati engedély a Ket. 72. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmazza:
a) a névhasználat időtartamát,
b) a névhasználat célját,
c) a névhasználat módját,
d) a névhasználat díjmentességére történő utalást,
e) az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést és lehetséges okait,
f) a névhasználattal kapcsolatos esetleges feltételeket, kikötéseket, előírásokat.
(2) A névhasználati engedélyekről a polgármester nyilvántartást vezet.
10. §9
A névhasználati engedélyt vissza kell vonni, amennyiben
a) a kérelmező
aa) a névhasználatot az engedélyben foglaltaktól eltérő módon vagy célra folytatja,
ab) az engedélyben meghatározott, a névhasználattal kapcsolatos feltételeket, kikötéseket, egyéb
előírásokat megszegi,
b) a 8. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott okok az engedély kiadását követően következnek be.
11. §10
Az engedély nélküli, vagy az engedély kiadásának megtagadása ellenére folytatott névhasználatot meg kell tiltani.
12. §11

13. §
(1) A névhasználat engedélyezése, az engedélyezés megtagadása, az engedély visszavonása és a névhasználat
megtiltása a Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Sportbizottság hatáskörébe tartozik.
(2) A kiadott engedélyekről a polgármester nyilvántartást vezet.

III. Fejezet
Pécel címere használatáról és a használat engedélyezéséről
5. Pécel címere
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14. §
(1) A címer általános leírása: Csücsköstalpú pajzs kék pajzsfőjének alján a pajzs széleit érintő zöld hármashalom,
alatta ezüst hullámos pólya (folyó). A pajzs osztott alsó kétharmadának jobb oldali része vörössel és ezüsttel
hétszer vágott, bal oldali vörös mezőben zöld talajon jobbra fordult, fejével visszafelé tekintő arany bárány felemelt
jobbjával átlós helyzetű fekete pátriárcha keresztet tart.
(2) A színek és elemek jelentés tartalma a következő: A város címerében a vágások a birtokos Crouy- Chanel
családra, a pajzsforma a Szemere családra utal. A pajzs két színe a vörös és kék a Ráday családra utal. A folyó a
régi címer megőrzött motívuma, a bárány a kereszténységre utal.

15. §
(1) Pécel címerét csak, mint a városra utaló és díszítő jelképet lehet használni.
(2) Pécel címere a Magyar Köztársaság címerét nem helyettesíti.
(3) A címert – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 14. §-ban meghatározottak szerinti hiteles alakban, az
ábrázolás hűségének, a mérettartományok és színek pontos megtartása mellett lehet használni vagy alkalmazni.
(4) Indokolt esetben engedélyezhető a címernek a hordozó tárgy anyagában történő vagy egyszínű ábrázolással
történő megjelenítése a heraldika általános szabályainak megtartásával.
6. A címer engedély nélküli használata
16. §
(1) Pécel címerét – kicsinyített, vagy nagyított méretben az arányok megtartása mellett – külön engedély nélkül
használni lehet:
a)
Pécel zászlaján,
b)
az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat által fenntartott intézmények, az
Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok épületein, tanácskozótermeiben, irodáiban.
c)
az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat által fenntartott intézmények, valamint az
Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok által kiadott kiadványokon,
d)
a Képviselő-testület által adományozott díszokleveleken, kitüntetéseken, emléklapokon, emlékplaketteken,
jelvényeken,
e)
az Önkormányzat ünnepi rendezvényein az állami címer jelentőségét nem kisebbítve,
f)
az Önkormányzat által támogatott kulturális és szakmai rendezvények, sportrendezvények, bajnokságok
kiadványain Pécel Város Önkormányzatát támogatóként feltüntetve,
g)
a Képviselő-testület, a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző, az aljegyző, valamint a Polgármesteri
Hivatal vezető beosztású dolgozói által használt levélpapíron,
h)
az Önkormányzat és intézményei, gazdasági társaságai, az Önkormányzat által alapított alapítvány,
közalapítványok által használt levélpapíron,
i)
a közterület-felügyelők karjelzésén,
j)
a péceli polgárőrök karjelzésén,
k)
a kisebbségi önkormányzat által kiadott kiadványokon,
l)
a városba vezető utak mellett, a közigazgatási határnál lévő táblán,
m)
a település történetével, fejlődésével foglalkozó kiadványokban.
(2) A címer művészeti alkotásokon szabadon felhasználható.
7. A címer engedéllyel történő használata
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17. §
(1) A 16. §-ban meghatározott eseteket kivéve kizárólag engedéllyel lehet Pécel címerét – utaló vagy díszítő
jelképként – alkalmazni, vagy használni.
(2) Pécel címerének használata az alábbi felhasználások esetére engedélyezhető:
a)
nem az Önkormányzat fenntartásában működő intézmény és társadalmi szervezet által kiadott, és az
intézményről vagy társadalmi szervezetről szóló kiadványokon,
b)
Pécelt érintő kiadványokon,
c)
kulturális és szakmai rendezvényeken, sportrendezvényeken, bajnokságokon, kivéve a 16. § (1) bekezdés
g) pontjában meghatározott eseteket,
d)
a településre utaló ajándék-, emlék- és dísztárgyakon és
e)
az Önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai, valamint az általa alapított alapítvány, közalapítvány
tulajdonában álló tárgyakon.
18. §
(1) A címerhasználat az alábbi időtartamokra engedélyezhető:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

határozott időre,
határozatlan időre,
egy alkalomra,
több alkalomra,
meghatározott eseményre,
meghatározott tárgyra vagy
mindezek kombinációira.

(3) Az egy alkalom legfeljebb hat összefüggő napot jelent.
19. §
(1) A kérelmező a címerhasználatért a címerhasználati engedély kézhezvételét követő 15 napon belül
címerhasználati díjat köteles fizetni, melynek mértékét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A címerhasználat ingyenes:
a)
a 16. § (1) bekezdés szerinti esetben,
b)
a természetes személy számára, ha nem jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége során kívánja Pécel
címerét használni,
c)
a közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú tevékenységet végző gazdasági társaságok, társadalmi
szervezetek, egyéb szervezetek számára, amennyiben e tevékenységükkel összefüggésben kérik a címerhasználat
engedélyezését vagy
d)
ha a kérelmező a Pécel címerével ellátott embléma, jelvény, kiadvány, más dísz- vagy emléktárgy
készítésével, terjesztésével nem jövedelemszerző céllal foglakozik.
8. Az engedélyezési eljárás
20. §
(1) A címerhasználat iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a)

a kérelmező nevét/cégnevét és lakóhelyét/székhelyét,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

a felhasználás célját,
az előállítandó termék, kiadvány stb. mennyiségét,
a terjesztés vagy forgalomba hozatal, valamint a felhasználás módját,
eseti felhasználásnál a használat helyét,
a használat időtartamát a 18. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint,
a használat jogszerűségért vagy rendeltetésszerűségéért felelős személy nevét és beosztását a kérelmező
szervezetnél.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszített tárgy, kiadvány stb. nevét.
21. §
A címerhasználatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

a jogosult nevét/cégnevét és lakóhelyét/székhelyét,
az engedélyezett felhasználási célt,
az engedély időtartamát a 18. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint,
előállítás esetén az engedélyezett termék, kiadvány stb. mennyiségét,
a terjesztéssel, a forgalomba hozatal módjával kapcsolatos esetleges kikötéseket,
a felhasználással kapcsolatos egyéb kikötéseket,
a címerhasználati engedély díját és
az engedély visszavonásának lehetőségére történő figyelmeztetést a lehetséges okok felsorolásával.
22. §

A címer használatát nem lehet engedélyezni, ha
a)
a használat vagy a forgalomba hozatal módja vagy körülménye bizonyíthatóan Pécel lakossága jogait,
jogos érdekeit sérti vagy
b)
a címerhasználat módja vagy körülménye méltatlan az Önkormányzathoz.
23. §
A kiadott címerhasználati engedélyt vissza kell vonni, ha
a)
a címerhasználati díjat az engedélyes a 19. § (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem fizeti meg
vagy
b)
az engedélyezést követően merül fel a 22. § szerinti körülmény.

24. §
Az engedély nélküli vagy az engedély kiadásának megtagadása ellenére történő címerhasználatot a jövőre nézve
meg kell tiltani.
25. §
(1) A címerhasználat engedélyezéséről, az engedélyezés megtagadásáról, az engedély visszavonásáról és a
címerhasználat megtiltásáról a Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Sportbizottság dönt.
(2) A kiadott címerhasználati engedélyekről a polgármester nyilvántartást vezet.
IV. Fejezet
Pécel zászlója és lobogója használatáról
9. Pécel zászlója és lobogója használatáról
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26. §
(1) Pécel zászlaja: A város zászlaja arany bojtokkal díszített, 1:2 arányú lobogó, kék mezejében a város címere,
felette „PÉCEL” felirattal.
(2) A zászlón és lobogón megjelenő színek árnyalati tónusának, mindig a címerpajzson megjelenő színnel
azonosnak, illetve azt leginkább megközelítőnek kell lennie.
27. §
(1) Pécel zászlaja vagy lobogója - a 28. §-ban meghatározottak kivételével - kizárólag engedéllyel használható.
(2)
A zászló- / lobogóhasználat akkor engedélyezhető, ha a zászló, lobogó használatának célja, módja kötődik
Pécelhez és nem méltatlan az Önkormányzathoz.
(3)

A zászló- / lobogóhasználat engedélyezhető az alábbi időtartamra:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

határozott időre,
határozatlan időre,
egy alkalomra,
több alkalomra,
meghatározott eseményre,
meghatározott épületre, tárgyra vagy
mindezek kombinációira.

(4)

Az egy alkalom legfeljebb hat összefüggő napot jelent.
28. §

(1) Pécel zászlaja / lobogója engedély nélkül használható:
a)
a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai, alapítványa,
közalapítványai tanácskozótermeiben, a Képviselő-testületi és bizottsági üléseken,
b)
a Polgármesteri Hivatal zászlórúdján,
c)
minden városi, vagy önkormányzati részvételű eseményen,
d)
a péceli középületek zászlórúdjain.
(2) Pécel kicsinyített zászlaja vagy lobogója magán, vagy társadalmi, közösségi célokra engedély nélkül
használható.
29. §
A zászló- / lobogóhasználatért díjat nem kell fizetni.
10. Az engedélyezési eljárás
30. §
(1) A zászló- / lobogóhasználat engedélyezése iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a)
b)
c)

a kérelmező nevét/cégnevét és lakóhelyét/székhelyét,
a zászló- / lobogóhasználat időtartamát a 27. § (3) bekezdés szerint,
a használat célját,
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d)
a zászló méreteit, és tervezett évi kereskedelmi mennyiségét és a forgalomba hozatal helyét, ha a kérelmező
célja a forgalomba hozatal,
e)
a használatért, kereskedésért felelős személy nevét és beosztását.
(3) A kérelemhez csatolni kell a kicsinyített zászló méretarányos tervezetét színesben.

31. §
A zászló- / lobogóhasználati engedélynek tartalmaznia kell:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a jogosult nevét/cégnevét és lakóhelyét/székhelyét,
az engedélyezett felhasználási célt,
az engedély időtartamát a 27. § (3) bekezdésben meghatározottak szerint,
a terjesztéssel, a forgalomba hozatal módjával kapcsolatos esetleges kikötéseket,
a felhasználással kapcsolatos egyéb kikötéseket,
az engedély visszavonásának lehetőségére történő figyelmeztetést a lehetséges okok felsorolásával.
32. §

(1) Az engedély kiadását meg kell tagadni, ha:
a)
a forgalomba hozatal módja, vagy körülményei Pécelt, vagy Pécel lakossága jogait, vagy jogos érdekeit
sérti vagy
b)
a zászló- /lobogóhasználat módja vagy körülménye méltatlan az Önkormányzathoz.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti körülmény az engedély megadását követően merül fel, akkor az engedélyt vissza
kell vonni.
33. §
Ha a jogosult az engedélyezett mennyiségtől eltér, az engedélyt vissza lehet vonni.
34. §
Az engedély nélküli vagy az engedély kiadásának megtagadása ellenére történő zászló- / lobogóhasználatot a
jövőre nézve meg kell tiltani.
35. §
(1) Az engedély megadásáról, az engedélyezés megtagadásáról, az engedély visszavonásáról, valamint a zászló- /
lobogóhasználat megtiltásáról a Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Sportbizottság dönt.
(2) A kiadott zászló- / lobogóhasználati engedélyekről a polgármester nyilvántartást vezet.
11. Szabálysértés
36. §12
(1)13
(2)
(3)14
12

A 25/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 12. §-ának megfelelően hatályát veszítette. Hatályos 2014. július 3.
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Módosította a 8/2012. (V.5) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése. Hatályos 2012. május 6. napjától
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V. Fejezet
Záró rendelkezések
37. §
Ez a rendelet a 2011. november 4. napján lép hatályba.
38. §
(1) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatályba lépése előtt jogszerűen keletkezett név-, címer-, zászló- és lobogóhasználatot nem érintik e
rendelet szabályai.
(3) E rendelet hatályba lépése előtt keletkezett jogszerűtlen név-, címer-, zászló- és lobogóhasználatra a használat
keletkezésekor hatályos önkormányzati rendeletet kell alkalmazni.
39. §
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való
megfelelést szolgálja.
40. §
Hatályát veszti Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2003 (III. 31.) számú rendelete a város
címeréről és zászlajáról.

Szöllősi Ferenc
polgármester

dr. Deák Erzsébet
jegyző

A rendelet kihirdetve 2011. november 2-án
dr. Deák Erzsébet jegyző

14

Beiktatta a 8/2012. (V.5) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatályos 2012. május 6. napjától
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1. melléklet a 29/2011. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez15
KÉRELEM
„Pécel” név felvételének és használatának engedélyezésére
1. A kérelmező ügyfél (képviselője) adatai
Név:
_________________________________________________
Lakcím/székhely:
_________________________________________________
Levelezési cím (ha a lakcímtől/székhelytől eltér)_________________________________________________
Elektronikus levélcím (kötelező megadni):
_________________________________________________
Telefax-szám (nem kötelező megadni):
_________________________________________________
Telefonszám (nem kötelező megadni):
_________________________________________________
A kérelmező tevékenységi köre:
_________________________________________________
2. A kérelmezett névhasználattal kapcsolatos adatok
A kérelmezett névhasználat
időtartama:
X határozatlan időre,
X határozott időre, mégpedig a következő dátumig vagy feltétel bekövetkeztéig:
________________________________________________________
X a tevékenység folytatásának idejére,
X a kérelmező működésének idejére,
X egy alkalomra,
X több, mégpedig ____ számú alkalomra,
célja: ____________________________________________________________________
módja:
X megnevezésben,
mégpedig az alábbi formában: _______________________________
X tevékenység során vagy működéssel összefüggésben,
mégpedig a következők szerint: ______________________________
________________________________________________________
X emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken, mégpedig a
következők szerint: ______________________________
3. A kérelmező péceli kötődése
X Kérelmező Pécel településen az alábbi lakó-/tartózkodási hellyel rendelkezik (természetes személy esetén):
_____________________________________________________________________
X Kérelmező Pécel településen az alábbi székhellyel/telephellyel/fiókteleppel rendelkezik (nem természetes személy
esetén): ______________________________________________________
X Kérelmező tevékenysége, működése jellemző módon Pécel településhez kötődik, az alábbiak szerint:
_________________________________________________________________________________
4. A kérelemhez csatolt mellékletek
X A szervezet létesítő okiratának (pl. alapszabály, társasági szerződés) eredeti vagy másolati példánya
(Csak akkor szükséges, ha a kérelmező nem természetes személy!)
X Az embléma, jelvény, kiadvány, dísz- vagy emléktárgy, egyéb termék színes terve, a tényleges méret és a
nagyítás vagy kicsinyítés léptékének feltüntetésével
(Csak akkor szükséges, ha a nevet emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken
kívánja feltüntetni!)
X Egyéb (pl. képviseleti jogosultságot igazoló okirat, meghatalmazás, stb.), mégpedig: _________________
__________________________________________________________________________________
15

A 29/2011. (XI. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 25/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 8. §-ának megfelelően módosított
szöveg. Hatályos 2014. július 3.

10

Egységes szerkezetben. Hatályos 2014. július 3-tól
Kérem a „Pécel” név felvételének és használatának engedélyezését jelen kérelemben foglaltaknak megfelelően!
Kelt:_______________, _______év_______hó______nap Aláírás:___________________________

2. melléklet a 29/2011. (XI.2.) önkormányzati rendelethez
Címerhasználati díjak

1.
2.

3.

Kiadványokon, egyéb
tárgyakon
Kulturális, szakmai
rendezvényeken, 16.§ (2)
bekezdése 3. pont szerinti
sportrendezvényeken
Ajándék-, emlék- és
dísztárgyakon

100.000 Ft
100.000 Ft

-

Határozott időre
10.000 Ft/hó vagy
30.000 Ft/év
10.000 Ft/hó vagy
30.000 Ft/év

Egy alkalomra
5.000 Ft

-

100 Ft/db

5.000 Ft
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