Iktatószám: SZ/79/29/2011.
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. §
A rendelet hatálya kiterjed azon természetes személyekre, gazdasági-, társadalmi-, tudományos,
egészségügyi-, kulturális-, oktatási vagy egyéb szervezetekre, intézményekre, más jogi személyekre,
jogi személyiség nélküli gazdasági vagy egyéb társaságokra, egyéni cégekre, akik / amelyek a „Pécel”
nevet, vagy annak toldalékos formáját, Pécel címerét, zászlóját, lobogóját 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. §
(1) A „Pécel” nevet vagy annak bármely toldalékos formáját (a továbbiakban együtt: „Pécel” név) a 2.
§ - ban megjelölt jogalanyok elnevezésükhöz, tevékenységükhöz vagy tevékenységük során, valamint
működésükkel összefüggésben bármilyen formában (pl.: fantázianévhez) csak engedéllyel vehetik fel
vagy használhatják (a továbbiakban együtt: névhasználat).
Engedélyköteles akkor is a névhasználat, ha a „Pécel” nevet emblémán, jelvényen, kiadványon, egyéb
terméken, más dísz- vagy emléktárgyon kívánják használni.
(2) A névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező
a)
lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, telephelye, működési helye Pécel közigazgatási
területén van,
b)
a tevékenysége Pécelhez kötődik vagy
c)
Pécellel kapcsolatos termékeken, kiadványokon kívánja használni.
(3) A névhasználat engedélyezésének minősül, ha Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) az általa alapított intézmény vagy gazdasági társaság, egyéb szervezet elnevezésében
a „Pécel” név feltüntetéséről rendelkezik.
(4) Nem kell az Önkormányzat engedélye a tömegközlekedési eszköz megállója nevének
feltüntetésével megvalósuló névhasználathoz.
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4. §
(1) A névhasználat az alábbi időtartamokra engedélyezhető:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

határozott időre,
határozatlan időre,
a tevékenység folytatásának idejére,
egy alkalomra,
több alkalomra vagy
ezek kombinációira.

(2) Az egy alkalom legfeljebb hat összefüggő napot jelent.
(3) Az engedélyezés időtartamának megállapításánál az egyéb jogszabályokra, más hatósági
engedélyekre figyelemmel kell lenni.
5. §
(1) A kérelmező a névhasználatért a névhasználati engedély kézhezvételét követő 15 napon belül
engedélyezési díjat köteles fizetni, melynek mértékét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A határozatlan időre szóló névhasználat engedélyezéséért egyszeri engedélyezési díjat köteles
fizetni a kérelmező.
(3) A névhasználat ingyenes
a)
a 3. § (3) bekezdés szerinti esetben,
b)
a természetes személy számára, ha nem jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége során
kívánja a „Pécel” nevet használni,
c)
a közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú tevékenységet végző gazdasági társaságok,
társadalmi szervezetek, egyéb szervezetek számára, amennyiben e tevékenységükkel
összefüggésben kérik a névhasználat engedélyezését vagy
d)
ha a kérelmező a „Pécel” névvel ellátott embléma, jelvény, kiadvány, más dísz- vagy
emléktárgy készítésével, terjesztésével nem jövedelemszerző céllal foglakozik.
4. Az engedélyezési eljárás
6. §
(1) A névhasználat iránti kérelmet a Pécel Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába (a
továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kell benyújtani.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a kérelmező nevét/megnevezését, lakóhelyét/székhelyét,
a kérelmező tevékenységi körét,
a névhasználat időtartamát a 4. §-ban meghatározottak szerint,
a névhasználat célját,
a névhasználat módját,
ha a kérelmező cégnév, fantázianév vagy valamilyen más megnevezés részeként kívánja a
„Pécel” nevet használni, akkor a cégnév, fantázianév vagy a más megnevezés teljes szövegét
és
a névhasználat jogszerűségért vagy rendeltetésszerűségéért felelős személy nevét és
beosztását a kérelmező szervezetnél.

(3) Nem természetes személy kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell a létesítő okirata másolatát.
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(4) Amennyiben a név embléma, jelvény, kiadvány, egyéb termék vagy dísz- és ajándéktárgy termék
megjelölését szolgálja, a kérelemhez csatolni kell az adott tárgy tervét színes rajzon, 20x20 cm-es
méretben, feltüntetve a tényleges méreteket és a nagyítás/kicsinyítés léptékét is.
7. §
A névhasználatra vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a)
a jogosult nevét/cégnevét, lakóhelyét/székhelyét,
b)
a névhasználat időtartamát az 4. §-ban meghatározottak szerint,
c)
a névhasználat célját,
d)
a névhasználat módját,
e)
a névhasználati díjat és
f)
az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést és a lehetséges okainak a
felsorolását.
8. §
Meg kell tagadni az engedély kiadását, ha:
a)
b)
c)
d)

a kérelmezett névhasználat nem különbözik korábban már nyilvántartásba vett más, hasonló
működési körben és azonos területen tevékenykedő jogalanyok részére engedélyezett
névhasználattól (a továbbiakban: névkizárólagosság),
a használat célja vagy módja az Alkotmányba, vagy más jogszabályba ütközik vagy
a használat célja vagy módja az összes körülmény alapján, bizonyíthatóan Pécel lakossága
jogait vagy jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti vagy
a névhasználat módja vagy körülménye méltatlan az Önkormányzathoz.
9. §

Meg lehet tagadni az engedély kiadását, ha:
a)
b)
c)

a kérelem a névkizárólagosság elvébe nem ütközik, de ugyanazon tevékenység gyakorlásához
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) már
névhasználati engedélyt adott ki,
a folytatni kívánt tevékenység nem jogellenes, de az összes körülmény alapján, a Képviselőtestület megítélése szerint bizonyíthatóan Pécel gazdasági érdekeivel ütközik vagy
a névhasználat célja nem jogellenes, de a Képviselő-testület megítélése szerint Pécel
lakossága nagy részének ellenérzését válthatja ki.
10. §

A kiadott névhasználati engedélyt vissza kell vonni, ha
a)
a tevékenység gyakorlása során a 8. §-ban foglaltak az engedély kiadását követően
következnek be vagy
b)
a névhasználati díjat az 5. § (1) bekezdés szerinti határidőben az engedélyes nem fizette meg.
11. §
A kiadott névhasználati engedélyt vissza lehet vonni, ha a tevékenység gyakorlása során a 9. §-ban
foglaltak az engedély kiadását követően következnek be.
12. §
Az engedély nélküli vagy az engedély kiadásának megtagadása ellenére történő névhasználatot a
jövőre nézve meg kell tiltani.
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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
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 CrouyChanel 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)
b)
c)
d)
e)
f)

Pécel zászlaján,
az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat által fenntartott intézmények, az
Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok épületein, tanácskozótermeiben, irodáiban.
az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat által fenntartott intézmények,
valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok által kiadott kiadványokon,
a Képviselő-testület által adományozott díszokleveleken, kitüntetéseken, emléklapokon,
emlékplaketteken, jelvényeken,
az Önkormányzat ünnepi rendezvényein az állami címer jelentőségét nem kisebbítve,
az Önkormányzat által támogatott kulturális és szakmai rendezvények, sportrendezvények,
bajnokságok kiadványain Pécel Város Önkormányzatát támogatóként feltüntetve,
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

a Képviselő-testület, a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző, az aljegyző, valamint a
Polgármesteri Hivatal vezető beosztású dolgozói által használt levélpapíron,
az Önkormányzat és intézményei, gazdasági társaságai, az Önkormányzat által alapított
alapítvány, közalapítványok által használt levélpapíron,
a közterület-felügyelők karjelzésén,
a péceli polgárőrök karjelzésén,
a kisebbségi önkormányzat által kiadott kiadványokon,
a városba vezető utak mellett, a közigazgatási határnál lévő táblán,
a település történetével, fejlődésével foglalkozó kiadványokban.

(2) A címer művészeti alkotásokon szabadon felhasználható.
7. A címer engedéllyel történő használata
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)
b)
c)
d)
e)

nem az Önkormányzat fenntartásában működő intézmény és társadalmi szervezet által kiadott,
és az intézményről vagy társadalmi szervezetről szóló kiadványokon,
Pécelt érintő kiadványokon,
kulturális és szakmai rendezvényeken, sportrendezvényeken, bajnokságokon, kivéve a 16. §
(1) bekezdés g) pontjában meghatározott eseteket,
a településre utaló ajándék-, emlék- és dísztárgyakon és
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)
b)

a 16. § (1) bekezdés szerinti esetben,
a természetes személy számára, ha nem jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége során
kívánja Pécel címerét használni,
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c)
d)

a közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú tevékenységet végző gazdasági társaságok,
társadalmi szervezetek, egyéb szervezetek számára, amennyiben e tevékenységükkel
összefüggésben kérik a címerhasználat engedélyezését vagy
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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a kérelmező nevét/cégnevét és lakóhelyét/székhelyét,
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)
a jogosult nevét/cégnevét és lakóhelyét/székhelyét,
b)
az engedélyezett felhasználási célt,
c)
az engedély időtartamát a 18. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint,
d)
előállítás esetén az engedélyezett termék, kiadvány stb. mennyiségét,
e)
a terjesztéssel, a forgalomba hozatal módjával kapcsolatos esetleges kikötéseket,
f)
a felhasználással kapcsolatos egyéb kikötéseket,
g)
a címerhasználati engedély díját és
h)
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.
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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
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.
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(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)
a kérelmező nevét/cégnevét és lakóhelyét/székhelyét,
b)
a zászló- / lobogóhasználat időtartamát a 27. § (3) bekezdés szerint,
c)
a használat célját,
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)
a jogosult nevét/cégnevét és lakóhelyét/székhelyét,
b)
az engedélyezett felhasználási célt,
c)
az engedély időtartamát a 27. § (3) bekezdésben meghatározottak szerint,
d)
a terjesztéssel, a forgalomba hozatal módjával kapcsolatos esetleges kikötéseket,
e)
a felhasználással kapcsolatos egyéb kikötéseket,
f)
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.
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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. §
(1)1 Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást valósít meg és 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható, aki a „Pécel” nevet, Pécel címerét vagy Pécel lobogóját/zászlóját engedély nélkül vagy az
engedélytől eltérő módon, mértékben használja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbírság elkövetése nem állapítható meg, ha a
zászlóhasználati engedélyt a polgármester a 33. § alapján nem vonja vissza az engedélyezett
mennyiségtől történő eltérés miatt, valamint akkor sem, ha a polgármester a 11. § alapján a
névhasználati engedélyt nem vonja vissza.
(3)2 Az (1) bekezdésben meghatározott ügyekben, átruházott hatáskörben a polgármester jár el.
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.

1 Módosította a 8/2012. (V.5) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése. Hatályos 2012. május 6. napjától
2 Beiktatta a 8/2012. (V.5) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatályos 2012. május 6. napjától
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Szöllősi Ferenc
polgármester

dr. Deák Erzsébet
jegyző

A rendelet kihirdetve 2011. november 2-án
dr. Deák Erzsébet jegyző
1.

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

Névhasználati díjak
Időtartam
1.

Elnevezése esetén

2.

Tevékenység során vagy
működéssel összefüggésben
Emblémán, jelvényen,
kiadványon, más dísz- vagy
emléktárgyon

3

Határozatlan
időre
100.000 Ft
30.000 Ft
-

Határozott időre

Egy alkalomra

5.000 Ft/hó vagy
30.000 Ft/év
10.000 Ft/hó vagy
30.000 Ft/év
-

5.000 Ft
5.000 Ft
100 Ft/db

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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Péce Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005-ben megalkotta a város címeréről és
zászlajáról szóló rendeletét.
A rendeletben a Képviselő-testület meghatározta Pécel címerének, zászlajának, lobogójának
megjelenési formáját, valamint szabályozta azon eseteket, amikor a jelképek használatát
engedélyeztetnie kellett a használónak. Az engedély megadása, megtagadása vagy a már kiadott
engedély visszavonása a egyszeri használat esetén a polgármester rendszeres használat esetén
Képviselő-testület hatásköre volt.
A rendelet a felhasználás módjától és céljától függően - díj megfizetésének kötelezettségét írta elő.
Ez a hiányos rendelkezés a jogbiztonság alkotmányos elvének sérelmét jelentette, hiszen az
állampolgárok számára egyáltalán nem volt kiszámítható, hogy milyen terheket róhat rá az
Önkormányzat egy-egy engedélyezési eljárás során, mivel a jogalkalmazó Képviselő-testület számára
semmiféle keretet, „bírálati szempontot” nem határozott meg a rendelet.
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A rendelet nem tartalmazta a névhasználatról szóló szabályozást.
A rendelet célja „Pécel” névnek, valamint a névnek bármilyen toldalékos formájának, és az
önkormányzati jelképeknek bármilyen felhasználását engedélykötelessé tétele.
Az engedély nélküli felhasználás eseteit csak indokolt esetekben engedi, és taxatíve sorolja fel a
rendelet. E rendelet minden típusú engedély esetére – kivétel a zászló- / lobogóhasználat meghatározza a fizetendő díjak mértékét, figyelemmel a felhasználás módjára, az engedélyezés
típusára, a felhasználás időtartamára.
A rendelet előírja, hogy a kérelmezőnek milyen tartalmú kérelmet kell benyújtania és milyen egyéb
iratokat kell csatolnia a kérelméhez. Szabályozásra került az is, hogy a díjakat az engedély jogerőre
emelkedését követő 15 napon belül kell megfizetni az Önkormányzat részére, ellenkező esetben a
kiadott engedély visszavonásra kerül. Erre a felhasználót az engedélyben figyelmeztetni kell.
Az engedély nélküli használat, valamint az engedély kereteit túllépő használat szabálysértésnek
minősül.
A fenti lényeges módosítási javaslatok, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 28.)
IRM rendelet szigorú jogszabályszerkesztési előírásai indokolják, hogy rendeletmódosítás helyett új
rendeletet alkosson a Képviselő-testület, egyúttal a régi rendeletet helyezze hatályon kívül.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
I. Fejezethez
1.§ és 2. § -hoz
A rendelet célja, hogy a „Pécel” névnek és az Önkormányzat jelképeinek használatát keretek közé
szorítsa, a lehető legtöbb felhasználási módot engedélykötelessé tegye. Ennek érdekében a rendeletet
alkalmazni kell mindazon természetes személyekre, gazdasági-, társadalmi-, tudományos,
egészségügyi-, kulturális-, oktatási vagy egyéb szervezetekre, intézményekre, más jogi személyekre,
jogi személyiség nélküli gazdasági vagy egyéb társaságokra, egyéni cégekre, akik / amelyek a „Pécel”
nevet, vagy annak toldalékos formáját, Pécel címerét, körpecsétjét, zászlóját, lobogóját használni
kívánják.
A kivételeket az egyes fejezeteken belül külön §-ok szabályozzák.
II. Fejezethez
3. § -5. §-okhoz
A „Pécel” névnek és annak bármilyen toldalékos formájának felvételéhez engedélyt kell kérnie a
felhasználónak. A névhasználat érintheti a 2. §-ban meghatározott jogalanyok elnevezését,
tevékenységét, használható a tevékenység során, működéssel összefüggésben bármilyen formában. A
névhasználatnak ebbe a módjába beletartozhat például a fantázianév felvétele vagy az internetes
oldalon történő névhasználat. Engedély kell ahhoz is, ha valaki / valamely szervezet, cég emblémán,
jelvényen, kiadványon, egyéb terméken emlék- vagy dísztárgyon kívánja használni a „Pécel” nevet.
Az engedély azonban csak akkor adható meg, ha a kérelmezőnek lakóhelye/székhelye, működési
helye, tevékenysége Pécel kötődik, vagy a kiadványa, egyéb terméke Pécel kapcsolatos.
A névhasználatot külön nem kell engedélyezni, hanem a névhasználat engedélyezésének kell tekinteni
azt az esetet, amikor az Önkormányzat az általa alapított intézmény vagy gazdasági társaság, egyéb
szervezet elnevezésében a „Pécel” név feltüntetéséről rendelkezik.
A névhasználat időtartama nagyon változatos lehet, így 6 pontban sorolja fel a jogalkotó a lehetséges
eseteket.
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A névhasználat díjköteles, melynek mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A névhasználat csak
akkor ingyenes, ha az Önkormányzat valamely intézménye, gazdasági társasága használja, vagy
egyébként nem jövedelemszerző tevékenységhez kívánja használni a kérelmező, vagy a tevékenység
(kiemelten) közhasznú.
6. § - hoz
A benyújtott kérelem kötelező tartalmi elemeit sorolja fel. Ezek a kérelem elbírálásához
mindenképpen szükségesek, azért tette a kérelem kötelező elemévé a jogalkotó. A kérelemhez – ha a
kérelmező nem természetes személy – csatolni kell a kérelmező létesítő okirat másolatát. A létesítő
okiratban látható a tevékenységi köre a kérelmezőnek, ami az elbírálás egyik lényeges szempontja.
7. § - 13. § - okhoz
Az engedély kiadhatóságára, a kiadott engedély tartalmi elemeire tartalmaz szabályokat. Felsorolja
azon eseteket, amikor kötelező megtagadni az engedély kiadását, és amikor mérlegelési jogkörbe
tartozik a döntés. Ha azon körülmények, amelyek alapján az engedély kiadásának megtagadásáról
kellene dönteni, az engedély kiadását követően merülnek fel, akkor az engedélyt vissza kell vonni
utólag. Ha az engedély kiadása mérlegelési jogkörbe tartozna, és a körülmény, ami alapján a
mérlegelési kötelezettség fennállna, utóbb merül fel (az engedélyezést követően), akkor a
visszavonásról is mérlegelési jogkörben kell dönteni.
Az engedély nélküli vagy az engedély kiadásának megtagadása ellenére történő névhasználatot meg
kell tiltani.
Az engedélyezéssel és nyilvántartással kapcsolatos minden hatáskör a polgármestert illeti.
III. Fejezethez
14. § - 15. § -okhoz
Pécel címerét írja le. Pécel címere csak a településre utaló vagy díszítő jelképként lehet használni. Ez
alól tesz kivételt az a szabály, hogy indokolt esetben engedélyezhető a címernek a hordozó tárgy
anyagában történő vagy egyszínű ábrázolással történő megjelenítése a heraldika általános
szabályainak megtartásával.
16. § - 19. § -okhoz
A kizárólagos engedélyezési tárgyköröket határozza meg, valamint taxatívan sorolja fel a külön
engedélyt nem igénylő felhasználási eseteket. Az engedély időtartamát – hasonlóan a névhasználat
engedélyezéséhez – változatosan állapítja meg. Az engedélyért a rendelet 3. melléklete szerinti díjat
kell fizetni az engedély jogerőre emelkedését követő 15 napon belül. A címerhasználat – hasonlóan a
névhasználathoz – ingyenes az engedély nélküli címerhasználat esetében, valamint, ha a felhasználása
nem jövedelemszerző tevékenységhez kapcsolódik, továbbá (kiemelkedően) közhasznú szervezetek
számára.
20. § - 25. § - okhoz
A kérelem és az engedély tartalmi elemeit határozza meg, valamint az engedélyezés, az engedély
megtagadás, visszavonás, megtiltás eseteit szabályozza. Az engedélyről történő döntés és a
nyilvántartás vezetése a polgármester hatásköre. Az engedélyért díjat kell fizetni.
IV. Fejezethez
26. §-hoz
Pécel zászlajának/lobogójának megjelenési formáját szabályozza.
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27. § - 29. § -okhoz
Pécel zászlaja/lobogója kizárólag engedéllyel használható. Az engedély nélküli használat eseteit
taxatív sorolja fel a rendelet a 28. §-ban. Ezek az Önkormányzatnak és az intézményeinek a zászló- /
lobogóhasználatára vonatkoznak.
Szabályozza az engedélyezés eseteit.
A zászló-/ lobogóhasználatért nem kell díjat fizetni.
30. § - 35. § -okhoz
Az engedély tartalmi elemeit határozza meg, valamint az engedélyezés, az engedély megtagadás,
visszavonás, megtiltás eseteit szabályozza. Az engedélyről történő döntés és a nyilvántartás vezetése
a polgármester hatásköre.
36. § -hoz
Ha valaki vagy valamely cég, szervezet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérően használja a
Pécel nevet vagy valamely jelképet, szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal
sújtható.
V. Fejezethez
37. § - 40. § - okhoz
A rendelet 2011. december 1. napján lép hatályba. A hatályba lépésig eltelő időszak biztosítja azt,
hogy az Önkormányzat megismertesse a lakosságot az új szabályokkal, valamint a fizetendő díjak
mértékével.
Az átmeneti szabályok között – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényben meghatározott
általános jogelvekkel összhangban - rendelkezik a jogalkotó a korábban hatályos önkormányzati
rendelet alkalmazásáról az e rendelet hatályba lépése előtt keletkezett jogszerű és jogszerűtlen név- és
jelkép használatok esetére.
E rendeletet csak a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

