
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 10/1992. /IX.17./ sz. r e n d e –
l e t e a Város CíMERÉNEK ÉS ZÁSZLÓJÁNAK

alkotásáról és használatáról
=================================================

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 1.§. /6/ pontjában
kapott felhatalmazás alapján címert és zászlót alkot.

I.fejezet

A város címerének és zászlójának leírása

1.§.

Szigetszentmiklós Város címere szabályos tárcsapajzs. A címer kék színű, benne az ágaskodó
kos a helység ősi címerállata, amely egyaránt utal a történelmi múltra és Szigetszentmiklóson
ma is létező állattartásra.

A kos lába a kereszténységet jelképező keresztet érinti, felette elhelyezkedő csillag a
településre jellemző református vallásra utal.

Szigetszentmiklós zászlaja /lobogója/ 150 x 90 cm-es fehér selyemből készüljön,
nemzetiszínű farkasfogazott széllel, oldalán arany zsinórral, alján arany rojttal.

II. fejezet

A címer használatának feltételei

2.§.

(1) A város címerét csak mint díszítő és utaló jelképet lehet felhasználni, az államigazgatási
eljárás során nem használható.

(2) A város címerét kizárólag hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, méretarányoknak és
színeknek meghatározásával szabad ábrázolni és használni.

(3) Egyes esetekben – külön engedély alapján – megengedhető, hogy a város címere kizárólag
az előállításhoz felhasznált anyag /kő, fém, fa, bőr stb/ színében jelentkezzék. Az
engedélyt a polgármester adhatja meg

(4) A címert csak olyan mértékig lehet kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.
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3.§.

(1) A város címere díszítő és utaló jelképként a következő esetekben használható:
a) állandó jelleggel a képviselő-testületi ülésen,
b) képviselő-testületi meghívón
c) Képviselő-testület és bizottságok tervein, programjain, felhívásain, a nem

önkormányzati szándékkal kötött megállapodásokon és szerződéseken
d) a város történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, a városra utaló

emléktárgyakon – külön engedély alapján
e) a Képviselő-testület által alakított /kiadott/ díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető

vagy emlékérmeken
f) városi ünnepségeken, rendezvényeken, a várost bemutató kiállításokon
g) a város nemzetközi kapcsolataiban, testvérvárosi kapcsolatotokban, protokoláris

rendezvényeken, idegenforgalmi propagandában, a város idegenforgalmi kiadványain
h) a város zászlóján
i) az előzőekben felsoroltak értelemszerű alkalmazásával – külön engedély alapján –

önkormányzati intézmények és nem önkormányzati szervek által is.

(2) Az állami és a városi címer együttes használat esetén az állami címernek – különösen az
elhelyezés módját és a címer méretét illetően – elsőbbséget kell biztosítani.

(3) A városi címert védjegyként sem önkormányzati, sem más szervek nem használhatják.

4.§.

(1) A város címerének a 2.§. /3/ bekezdése, a 3.§. /1/ bekezdés d./ és i./ pontja szerinti
használatára a külön engedélyt – kérelemre – a polgármester adhatja meg. Az engedély
esetenkénti felhasználásra vagy huzamosabb időtartamra egyaránt adható.

(2) A címer használatára vonatkozó kérelmeknek tartalmaznia kell:
a.) a kérelmező megnevezését és címét
b.) a címer előállításának, illetve felhasználásának célját és módját
c.) előállítás esetén az előállítandó mennyiséget
d.) a terjesztés, illetőleg a forgalom a hozatal módját
e.) a címer használatának időtartamát
f.) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését.

(3) A címer használatának engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített
tárgyat, kiadványt, vagy annak fénymásolatát.

(4) A címer használatáról szóló engedélynek tartalmaznia kell:
a.) az engedélyek megnevezését és címét
b.) az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését
c.) a felhasználás idejét és az érvényesség időtartamát
d.) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges előírásokat
e.) a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb, az engedélyes által betartandó

szabályokat.

(5) A kiadott engedélyekről a városi jegyző nyilvántartást vezet.
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(6) Az engedélyt csak írásban lehet kiadni és azt vissza kell vonni a címer használatával,
előállításával történő visszaélés esetén.

III.fejezeet

A zászló használatának feltételei

5.§.

A város zászlója a Magyar Köztársaság zászlójának használatát nem helyettesítheti.

6.§.

(1) A város zászlóját az ábrázolás hűségének, méretarányoknak és színeknek a megadása
mellett szabad használni.

(2) A zászlót csak olyan mértékig lehet kicsinyíteni, hogy az a hiteles ábrázolást ne sértse.

7.§.

(1) A város zászlója a következő esetekben használható:
a.) a Képviselő-testület ülései alkalmával
b.) a város életében jelentős más helyi események /ünnepek/ alkalmával
c.) az állami zászló elsőbbségének biztosítása mellett a szervek, vállalatok, intézmények

ünnepségein, rendezvényein
d.) a város belföldi és nemzetközi kapcsolataiban /testvérvárosi kapcsolatokban/ az ezzel

összefüggő rendezvényeken
e.) a várost bemutató vagy a városra utaló – több település /város, község/ részvételével

tartott – rendezvényeken
f.) a város jelentősebb kulturális és sport eseményei alkalmával cserezászlóként
g.) elismerésként a juttatás jellegének a zászlón valóü feltüntetésével.

IV.fejezet

Vegyes rendelkezések

8.§.

(1) Amennyiben a cselekmény büntető vagy súlyosabb szabálysértési rendelkezések hatálya
alá nem esik, szabálysértést követ el és 10.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az,
aki:

- a város címerének vagy zászlójának előállítására vagy használatára vonatkozó előírásokat,
illetve a külön engedélyben meghatározott feltételeket megszegi vagy kijátsza.
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9.§.

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Szigetszentmiklós
Város Tanácsának 4/1987. sz. rendelete.

Szigetszentmiklós, 1992. augusztus 13.

Valuskáné Varga Etelka sk.  dr. U r i  József sk.
   j e g y z ő          polgármester

ZÁRADÉK
Szigetszentmiklós Város Képviselő-testület ezen rendeletét 1992. szeptember 16-i ülésén
alkotta, 1992. szeptember 17-én kihirdetésre került.

Valuskáné Varga Etelka sk.
jegyző
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