Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat jelképeiről, azok használatáról valamint a „Füzesgyarmat” elnevezés
használatáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 20/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott
feladatkörében eljárva a Képviselő-testület valamennyi bizottság véleményének kikérésével - a
következőket rendeli el:
1. §
Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára és jelenére, földrajzi és
geológiai adottságaira utaló díszítő szimbólumok: a címer, és a zászló. Az önkormányzati
jelképek első számú hordozója a város címerével ellátott pecsét.
2. §
Az önkormányzat jelképeinek valamint pecsétjének leírása
(1)
Az Önkormányzat címere: álló, háromszögű pajzs vörössel és kékkel hasított mezejének
alsó harmadában (pajzstalpban) ezüst ék fekete (olajat jelképező), hullámos pólyával; a jobb
oldali vörös mezőben lebegő (a megújulást és a tájjelleget jelképező fűz) ötágú életfa; bal oldali
kék mezőben befelé fordult, vörössel vértezett, jobbját felemelő gólya. A pajzson heraldikai
korona.
(2)
Az Önkormányzat zászlója: a zászlólap - arányában a zászlórúd felől nézve 1:2 arányú
téglalap melynek rövidebb oldala 1 méter - fehér színű alapon, a szélei a zászlórúd felőli oldal
kivételével vörös - kék színváltakozású farkasfog kiosztásúak, rajta az első harmad vonalában
mint tengelyen foglal helyet az Önkormányzat címere, melyet arany színű, végig nagybetűs,
ritkán szedett „Füzesgyarmat” felirat boltoz.
(3)
Az Önkormányzat pecsétje: körpecsét, amely az Önkormányzat jelen § (1)
bekezdésében meghatározott címere középre igazítva, a kör peremén pedig végig nagybetűvel
a „Füzesgyarmat Város Önkormányzata” felirattal ellátott, legalább 35 mm körátmérőjű
gumibélyegző, viaszlenyomat vagy mélynyomású bélyegzőlenyomat.
3. §
Az önkormányzat címerének használati rendje
(1)

Az Önkormányzat címere, mint díszítő és utaló jelkép használható:
a.) a 2. § (2) és (3) bekezdése szerint;
b.) Füzesgyarmat Város Önkormányzatának és az általa alapított költségvetési szerveknek a
hivatalos dokumentumain valamint protokolláris levelein, iratain fejlécként vagy vízjelként;
c.) az Önkormányzat által adott díszokleveleken, az Önkormányzat által alapított szakmai
elismerésekhez és díjakhoz tartozó emléklapokon és plaketteken;
d.) az Önkormányzat székhelyén valamint az Önkormányzat fenntartásában működő
költségvetési szervek székhelyén, azok bejáratánál, az épületek dísztermeiben, valamint a
feladatellátást szolgáló helyiségeiben, kihelyezve;

e.) az Önkormányzat, a fenntartásában működő költségvetési szervek, valamint a többségi
tulajdonában álló gazdasági társaságok (továbbiakban együtt: Önkormányzat szervei) által
kiadott kiadványokon, rendezvényeken, általuk kiadott emléktárgyakon, kiadványokon;
f.) a település nemzetközi kapcsolataiban, az Önkormányzat vagy szervei által lebonyolított
településmarketinghez kapcsolódó akciókban;
g.) Füzesgyarmat Város bevezető útjain, mint tábla, a más jogszabályban meghatározott
módon;
h.) a jelen rendelet szerint engedélyezett módon.
4. §
Címerhasználat engedélyezése
(1)
Az Önkormányzat címereinek a 2. §-ban meg nem határozott módon való használatát a
Polgármester engedélyezi.
(2)
Az Önkormányzat címere díszítő jelképként a 2. §-ban meg nem határozott módon,
huzamosabb időn át, nemzeti, történelmi és művészeti örökség megőrzése céljából való
használata engedélyezhető:
a.) Füzesgyarmati székhellyel működő civil szervezetek kiadványain;
b.) Füzesgyarmati székhellyel működő sportegyesületek sportruházatán;
c.) az a.) és a b.) pontban meghatározott szervezetek által szervezett kiállításokon,
rendezvényeken, általuk kiadott emléktárgyakon, kiadványokon,
d.) települési agy országos szempontból kiemelkedő eseményekhez kapcsolódó
emléktáblákon,
e.) protokolláris ajándékokon;
f.) kereskedelmi forgalomba kerülő emlék- és ajándéktárgyakon.
(3)
A címerhasználatra vonatkozó kérelem tartalmazza:
a.) a kérelmező nevét és székhelyét;
b.) a címerhasználat célját;
c.) az előállítás anyagát;
d.) a címer felhasználásával előállítandó tárgyak mennyiségét;
e.) amennyiben kereskedelmi forgalomba kerül az előállított tárgy, kiadvány, annak
terjesztési módját, kiskereskedelmi egységárát,
f.) a használat időtartamát évben kifejezve, címer felhasználásával előállított tárgyak esetén
a határozatlan időtartalomra utalást;
g.) a felhasználásáért felelős személy nevét, beosztását, rövid úton való elérhetőségét.
(4)
A címerhasználatra vonatkozó engedély tartalmazza az:
a.) engedélyes nevét és székhelyét;
b.) a címerhasználat célját;
c.) az előállítás anyagát;
d.) a címer felhasználásával előállítandó tárgyak mennyiségét;
e.) amennyiben kereskedelmi forgalomba kerül az előállított tárgy, kiadvány, annak
terjesztési módját, az előállított tárgyak legmagasabb kiskereskedelmi egységárát,
f.) a használat időtartamát évben kifejezve, címer felhasználásával előállított tárgyak esetén
a határozatlan időtartalomra utalást;
g.) a címerhasználat díját a (2) bekezdés e.) pontja szerinti használat esetén.
(5)
A címerhasználatra vonatkozó engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást
vezet.
5. §
Címerhasználat módja

(1)
Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a
hiteles ábrázolást.
(2)
Amennyiben nincs lehetőség a címer eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a
hordozó tárgy anyagának színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek
megtartásával történhet.
(3)
A Polgármester visszavonja a címerhasználati engedélyt, amennyiben azt céljáról
eltérően, a közerkölcsbe, közrendbe ütköző módon használják vagy címertani szempontból
annak módosított, nem jelen rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott változata kerül
használatra.
(4)
A 3. § (2) bekezdés e.) pontjában meghatározott címerhasználat esetén a használati díj
mértéke az előállított tárgy kiskereskedelmi nettó árának 1 %-a.
6. §
Az Önkormányzati zászlóra vonatkozó rendelkezések
(1)
Az Önkormányzati zászló, egy mintapéldányát művészi kivitelben, selyemből kézzel
hímezve kell készíteni és azt a Füzesgyarmati Polgármesteri hivatal dísztermében kell
elhelyezni.
(2)
Az Önkormányzati zászló másolati példányai méretükben a mintapéldánytól eltérő
módon is elkészíthetőek.
(3)
A zászló másolati példányait kizárólag Füzesgyarmat Város Önkormányzat
polgármestere engedélyével lehet használni.
(4)
A zászló használható:
a.) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésein,
b.) települési szempontból kiemelkedő önkormányzati rendezvényeken vagy a Polgármester
által kiadott engedély alapján más helyi rendezvényeken,
c.) nemzeti és állami ünnepeken, nemzeti gyásznapokon a település fellobogózására,
d.) más önkormányzatokkal kötött együttműködések zászlócserével való megerősítésére;
e.) az Önkormányzat székhelyén valamint az Önkormányzat fenntartásában működő
költségvetési szervek székhelyén, azok bejáratánál valamint az épületek dísztermeiben;
f.) elismerésként helyi civil szervezetek, gazdasági társaságok részére, másolati formában.
(5)
A zászló (4) bekezdéstől eltérő használatára a 3-4. §-ban foglaltak alkalmazandóak.
7. §
Az Önkormányzati pecsétre vonatkozó rendelkezések
(1)
Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét kizárólag más önkormányzatokkal vagy
társadalmi szervezetekkel kötött együttműködések ünnepélyes megerősítésére illetve az
Önkormányzat által adott díjak, elismerésekkel együtt járó emléklapok, díszoklevelek
hitelesítésére alkalmazható.
(2)
A címerrel ellátott körpecsét hatósági eljárásban nem alkalmazható.
8. §
A „Füzesgyarmat” megnevezés használatának engedélyezése
(1) A Füzesgyarmat megnevezés illetve annak ragozott, toldalékkal ellátott formája nem
természetes személy nevében való alkalmazását a Polgármester engedélyezi.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott engedély kizárólag füzesgyarmati székhellyel
rendelkező, vagy azzal alakuló civil szervezetek részére engedélyezhető, akik a névhasználat

iránti kérelmükben vállalják, hogy a működésük során a település történeti emlékeihez, annak
hagyományaihoz igazodó olyan tevékenységet látnak el, amely a közrendbe és a közerkölcsbe
nem ütközik.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott engedély gazdasági társaság részére abban az esetben
adható, ha abban az Önkormányzat tulajdonrésszel rendelkezik.
9. §
Záró rendelkezések
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és hatályba lépésével hatályát veszti Füzesgyarmat
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi címer, és zászló alapításáról és
használatának rendjéről szóló 13/1997. (V. 29.) önkormányzati rendelete.
Füzesgyarmat, 2020. szeptember 24.
K. m. f.
Koncz Imre
polgármester

Dr. Blága János
jegyző
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