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A rendeletet Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. szeptember 20-án megtartott ülésén fogadta el.
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Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2012.(IX.21.) önkormányzati rendelete
Maglód Város jelképeiről és a névhasználat rendjéről
Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya kiterjed Maglód Város közigazgatási területén a magánszemélyekre, a jogi
személyekre és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, valamint azokra a tudományos,
irodalmi, művészi vagy egyébként közszerepléssel járó tevékenységet végzőkre, akik (amelyek)
a) megnevezésükben,
b) tevékenységük során, vagy működésükkel összefüggésben,
c) emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken,
Maglód város jelképeit vagy a „Maglód” nevet használni kívánják.

II. fejezet
Maglód város jelképei
2. A címer
2. §
Maglód Város címerének szabályos leírása a következő: klasszikus vonalú címerpajzs, törésvonalainál
csigavonalban záródó és áthajló szegő díszítéssel. A címer függőlegesen osztott: a baloldali mezőben
sárga alapon Maglód 1880-as évekbeli pecsétjének mezőgazdasági motívumai (búzakalászok, ekevas
illetve csoroszlya rajza) láthatók, a jobboldali mezőben kék alapon a település legrégebbi épülete, a
harangláb stilizált formája tűnik fel, háttérben a hármas dombvonulattal, mely a környék meghatározó
felszíni formáira, illetve a helybeliek által minden időkben szívesen látogatott Hármashegy kiránduló
helyre utal, előtérben pedig kék hullámvonalakkal, melyek a falun átfolyó patakot jelképezik.
A címert alulról, a függőleges középtengelyre rendeződve, két-két tölgyfalevél illetve makk stilizált
alakja öleli át. A faleveles díszítés, melyből mintegy kinő a címer, régi leírások nyomán született,
melyek szerint a községet körös-körül tölgyek övezték. A címer felső részén, keresztben a sárga-kék
mezőkön vörös színű, nyomtatott nagybetűs felirat: „MAGLÓD”.
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3.A díszzászló
3. §
(1) A település díszzászlója 2:1 méretarányú textil vagy aranyrojt díszítésű zászlóselyem, mely három,
egyenlő szélességű kék sárga kék színű vízszintes sávból áll. A város színes címere a zászló
hosszanti szimmetriatengelyén, annak ½-es osztásvonalán helyezkedik el. A zászló kétoldalas.
(2) A díszzászló egyetlen példányban készül és a városháza vitrinjében kell elhelyezni.
(3) A város lobogója a zászló 90 fokkal történő elforgatásával jön létre, a feliratos, színes címer
szimmetriatengelye a lobogó hosszának rúdtól mért 1/3-os osztásvonalával esik egybe. A lobogó
kétoldalas.

4. A címer és zászló használatának köre
4.§
(1) A város címere – engedély nélkül – a 6. §-ban meghatározott módon utaló és díszítő jelképként az
alábbi esetekben használható és alkalmazható:
a) az önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző. A pecsétnyomó
esetében legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm átmérőjű, megfelelő
körirattal ellátva;
b) a város zászlaján és annak változatain;
c) az önkormányzat szerveinek (Ötv. 9. § (2) bek. szerint: a polgármester, a képviselő-testület
bizottságai, a részönkormányzat testülete, a képviselő-testület hivatala), továbbá az
alpolgármester, a jegyző, az aljegyző, a települési képviselők, a helyi kisebbségi
önkormányzatok és szervei részére készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján;
d) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken;
e) a városháza épületének bejáratánál, tanácskozótermében, és más protokolláris célt szolgáló
helyiségeiben, a polgármester, az alpolgármester és jegyző irodáiban;
f) az önkormányzat intézményei, továbbá az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok
székhelyének (telephelyének) bejáratánál és vezetőinek irodáiban, illetőleg azok emblémájaként;
g) az önkormányzat, annak intézményei, továbbá az önkormányzat által alapított gazdasági
társaságok – közúti közlekedésben részt vevő – gépjárművein;
h) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon,
meghívókon, emléktárgyakon;
i) a városba vezető utak mellett levő táblán.
(2) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az önkormányzat és más bel-, illetve külföldi
önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg szerződések,
megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső működésével, és szervezeti
felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.
(3) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.
5.§
A város zászlaja engedély nélkül a 6.§-ban meghatározott módon használható:
a) az önkormányzat üléstermeiben, a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében,
b) a Városháza előtti zászlórudakon felvonva,
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c)

a középületek és közterületek fellobogózásáról szóló jogszabályban meghatározott esetekben,

d) az állami és nemzeti ünnepeken,
e)

a városi önkormányzat rendezvényein és ünnepségein

f)

a város életében jelentős – kizárólag városi – események, rendezvények alkalmával,

g) az önkormányzat és a települési nemzetiségi önkormányzatok bel- és külföldi kapcsolataiban,
idegenforgalmi propagandában, ajándékként.

5. A címer és zászló használatának módja
6.§
(1) A város címerét csak mint a városra utaló és díszítő jelképet lehet használni.
(2) Magyarország és Maglód város címerének együttes használata esetén a városi címer úgy
alkalmazható, hogy Magyarország címerének jelentőségét ne kisebbítse.
(3) A város címerét kizárólag hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, a méretarányoknak és színeknek
a megtartása mellett szabad ábrázolni.
(4) Egyes esetekben megengedhető, hogy a címer kizárólag a tárgy anyagának színében (fém, fa, bőr
stb.) jelentkezzék. A címer elemei önállóan nem alkalmazhatók.
(5) Magyarország zászlajának és a városi zászlónak együttes használata esetén biztosítani kell, hogy a
városi zászló a nemzeti zászló jelentőségét ne kisebbítse.
(6) A városi címer és zászló használatának módjára vonatkozóan a 6.§ (1)-(5) bekezdéseiben
felsoroltakon kívül egyéb kikötések is szabhatók.

6. A címer és zászló használatának engedélyezése
7.§
(1) A városi címer és zászló felhasználását illetően engedélyköteles minden olyan tevékenység, amely
nem tartozik az 4.§ (1) bekezdés a)-i), valamint a 5.§ a)-g) pontjaiban felsoroltak közé.
(2) A város címerének és zászlajának előállítását, forgalomba hozatalát és használatát Maglód város
polgármestere engedélyezi. Az engedély határozott vagy határozatlan időre szólhat.
(3) A kérelem az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon is benyújtható.
8.§
(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

a kérelmező megnevezését, címét, tevékenységi körét,
a címerhasználat célját,
az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),
a címer előállításának anyagát,
terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,
a használat időtartamát,
a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát stb.),
a felhasználásért felelős személy megnevezését,
a kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgy tervezett mintáját, vagy annak
fényképmásolatát.
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(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

az engedélyes megnevezését és címét,
az előállítás anyagát,
az engedélyezett felhasználás célját,
az előállításra engedélyezett mennyiséget,
a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát,
a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését,

(3) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.
(4) Az engedély kiadását meg kell tagadni, ha a jelen rendelet 6. §-ában foglaltak betartása nem
biztosított, vagy a címer tervezett használata a település hírnevét sértené.
(5) A kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja, ha a címer használata az engedélyben
foglaltaktól eltérően, vagy a település hírnevét, illetőleg a címer szimbolikus jellegét sértő módon
történik.
A címerhasználat engedélyezésére vonatkozó határozatra, annak végrehajtására és egyéb eljárási
cselekményekre – mint önkormányzati hatósági ügyre a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell
alkalmazni.
9.§
A zászló használatának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

III. fejezet
A „Maglód” név felvétele és használata
7. A név használatának köre
10.§
(1) A „Maglód” nevet, vagy annak bármely toldalékos formáját ( a továbbiakban együtt:”Maglód” név)
az 1.§-ban meghatározott személyek és szervezetek az ott megjelölt célra, engedéllyel vehetik fel
vagy használhatják ( a továbbiakban együtt: névhasználat).
(2) 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.
(3) A névhasználat díjmentes.

8. A névhasználati engedélyezési eljárás
11.§
(1) A névhasználat iránti kérelmet írásban, illetékmentesen a polgármesterhez kell benyújtani. A
kérelem az 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon is benyújtható.
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(2) A kérelemnek a Ket.35.§ (1) bekezdésében maghatározottakon túl tartalmaznia kell:
a)
b)
c)
d)

a kérelmező tevékenységi körét,
a kérelmezett névhasználat időtartamát,
a kérelmezett névhasználat célját,
a kérelmezett névhasználat módját, ennek keretében a megnevezés teljes szövegét, amennyiben
a kérelmező a „Maglód” nevet az 1.§ 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 „ Maglód” nevet a 1.§ c) pontjában meghatározott célból kívánja használni.
(4) A kérelem tárgyában a polgármester dönt.
(5) A névhasználat engedélyezésére vonatkozó határozatra, annak végrehajtására és egyéb eljárási
cselekményekre – mint önkormányzati hatósági ügyre – a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell
alkalmazni.
12.§
(1) A névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező
a) természetes személy lakó- vagy tartózkodási helye, nem természetes személy székhelye,
telephelye, vagy fióktelepe Maglód közigazgatási területén található, vagy
b) tevékenysége, működése jellemző módon Maglódhoz 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, illetve feltétel bekövetkeztéig,
b) a tevékenység folytatásának vagy a kérelmező működésének idejére,
c) egy vagy több alkalomra
engedélyezhető.
(4) A névhasználati engedélyben a használat módjára nézve a (3) bekezdés esetein túl egyéb feltételek,
kikötések, előírások is megállapíthatók.
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13.§
(1) A névhasználati engedély tartalmazza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a névhasználat időtartamát,
a névhasználat célját,
a névhasználat módját,
a névhasználat díjmentességére történő utalást,
az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést és lehetséges okait,
a névhasználattal kapcsolatos esetleges feltételeket, kikötéseket , előírásokat.

(2) A névhasználati engedélyekről a polgármester nyilvántartást vezet.

9. A névhasználati engedély visszavonása, az engedély nélküli névhasználat megtiltása
14.§
(1) 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 12.§ (2) bekezedés a) pontjában meghatározott okok az engedély kiadását követően
következnek be.
(2) Az engedély nélküli, vagy az engedély kiadásának megtagadása ellenére folytatott névhasználatot
meg kell tiltani.
15.§
Az engedély nélküli, vagy az engedély kiadásának megtagadása ellenére folytatott névhasználatot meg
kell tiltani.

IV. fejezet
Záró rendelkezések
16. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi címer és zászló alapításáról és
használatának rendjéről szóló 22/2003.(XI.3) Kt. rendelet.
Tabányi Pál
polgármester

Margruber János
jegyző

Kihirdetési záradék
A rendelet kihirdetésének napja: 2012. szeptember 21.
Margruber János
jegyző
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1. számú melléklet a __/2012.(IX.__.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
Maglód Város címerének használatára
A kérelmező megnevezése:
A kérelmező címe:
A kérelmező tevékenységi köre:
A címerhasználat célja:
Az előállítani kívánt mennyiség:
A címer előállításának anyaga:
Terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén
annak módja:
A használat időtartama:
A felhasználásért felelős személy neve, címe:
A címerrel díszítendő tárgy mintapéldánya, vagy annak fotója: (mellékelve)

Kelt, ………………………………..……..

……………………………………
kérelmező
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2. számú melléklet a __/2012.(IX.__.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
a „Maglód” név felvételének és használatának engedélyezésére
1. A kérelmező ügyfél ( képviselője) adatai
Név:

______________________________________________

Lakcím/székhely:

______________________________________________

Levelezési cím (ha a lakcímtől székhelytől eltér):

______________________________________________

Elektronikus levélcím ( nem kötelező megadni): ______________________________________________
Telefax-szám (nem kötelező megadni) :

______________________________________________

Telefonszám (nem kötelező megadni):

______________________________________________

A kérelmező tevékenységi köre:

______________________________________________

2. A kérelmező névhasználattal kapcsolatos adatok
A kérelmezett névhasználat időtartama:
határozatlan időre
határozott időre, mégpedig a következő dátumig vagy feltétel bekövetkeztéig:
………………………………………………………………………………………………
a tevékenység folytatásának idejére,
a kérelmező működésének idejére,
egy alkalomra
több, mégpedig ………… számú alkalomra.
Célja:

________________________________________________________________________

Módja:
megnevezésben, mégpedig az alábbi formában:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
tevékenység során vagy működéssel összefüggésben, mégpedig a következők szerint:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz-vagy emléktárgyon, egyéb terméken,mégpedig a
következők szerint:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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3. A kérelmező maglódi kötődése
Kérelmező Maglód településen az alábbi lakó/tartózkodási hellyel rendelkezik (természetes személy
esetén): …………………………………………………………………………………………..
Kérelmező Maglód településen az alábbi székhellyel/telephellyel/fiókkal rendelkezik (nem
természetes személy esetén): …………………………………………………………………………….
Kérelmező tevékenysége, működése, jellemző módon Maglód településhez kötődik, az
alábbiak szerint: ………………………………………………………………………………….
4. A kérelemhez csatolt mellékletek
A szervezet létesítő okiratának (pl. alapszabály, társasági szerződés ) eredeti vagy másolati
példánya (Csak akkor szükséges, ha a kérelmező nem természetes személy )
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).

Egyéb ( pl. képviseleti jogosultságot igazoló okirat, meghatalmazás, stb.), mégpedig:
…………………………………………………………………………………………………….
Kérem a „ Maglód” név felvételének és használatának engedélyezését jelen kérelemben foglaltaknak
megfelelően!

Kelt, ………………………………..……..

……………………………………
kérelmező
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