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11/1999. / V. 25./ MÖK sz. rendelet 

Mezőberény város címere és zászlója használatáról 

 
 
Mezőberény Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42.§ 1. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el. 
 

1. Mezőberény város címere és zászlója1 

 
1. §2 

 
A város címerének, logójának és zászlójának (továbbiakban: jelkép) leírását Mezőberény Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének mindenkori hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata 
tartalmazza. 

2. A jelképek használóinak köre3 
 

2.§4 
 

 A város címerét és logóját csak mint a városra utaló és díszítő jelképet lehet használni 
 

3. §5 
A város címere és logója - engedély nélkül - az alábbi esetekben használható és alkalmazható  
         a.)6 a Városháza és az Önkormányzat és szervei, intézményei épületein és tanácskozóter- 
              meiben 

b.)7 a Képviselő-testület, annak bizottságai, az önkormányzat intézményei, a Polgármesteri 
Hivatal és a városi nemzetiségi önkormányzatok által kiadott kiadványokon és egyéb 
tárgyakon, 

         c.) a Képviselő-testület által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, emlékplaketteken,  
               jelvényeken, valamint a Képviselő-testület által adományozott kitüntetéseken 
          d.) az önkormányzat ünnepi rendezvényein 
          e.) a tisztségviselők, önkormányzati képviselők, bizottságok és tagjai hivatalos levelezé- 
               seiben és névjegykártyáin 
          f.)8 a városi nemzetiségi önkormányzatok épületein, tanácskozótermeiben, és az általuk  
              szervezett ünnepségeken, 
          g.) az önkormányzat testvérvárosi kapcsolataiban. 

 
 

                                                 
1 Módosította a 2/2014.(I.28.)  számú önkormányzati  rendelet 2.§-a. Hatályos 2014.01.29-től. 
2 Módosította a 2/2014.(I.28.)  számú önkormányzati  rendelet 3.§-a. Hatályos 2014.01.29-től. 
3 Módosította a 2/2014.(I.28.)  számú önkormányzati  rendelet 4.§-a. Hatályos 2014.01.29-től. 
4 Módosította a 2/2014.(I.28.)  számú önkormányzati  rendelet 5.§-a. Hatályos 2014.01.29-től. 
5 Módosította a 2/2014.(I.28.)  számú önkormányzati  rendelet 6.§-a. Hatályos 2014.01.29-től. 
6 Módosította a 2/2014.(I.28.)  számú önkormányzati  rendelet 6.§-a. Hatályos 2014.01.29-től. 
7 Módosította a 2/2014.(I.28.)  számú önkormányzati  rendelet 6.§-a. Hatályos 2014.01.29-től 
8 Módosította a 2/2014.(I.28.)  számú önkormányzati  rendelet 6.§-a. Hatályos 2014.01.29-től 
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4. §9 
Kizárólag engedéllyel lehet a város címerét és logóját alkalmazni vagy használni 
         a.) a városban működő társadalmi szervezetek által kiadott, a társadalmi szervezet törté- 
               netét, életét bemutató kiadványokon, 

         b.) a város történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon 
         c.) a várost érintő kiadványokon /pl. naptár/, valamint az írott és elektronikus médiákban  
         d.) a városra utaló ajándék- és emléktárgyakon 
         e.) nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandában 
         f.) a 3. §-ban nem említett egyéb esetekben. 
 

5. § 
Mezőberény zászlója engedély nélkül használható: 
        a.) a Városháza, az Önkormányzat szervei, intézményei tanácskozótermeiben 
        b.) a Városháza előtti zászlórúdon felvonva az állami és nemzeti ünnepeken, a képviselő- 
             testületi ülések alkalmával, az Önkormányzat és intézményei rendezvényein és ünnep- 
             ségein                          
        c.) megkülönböztetésül a több település részvételével megtartott rendezvényeken 
        d.) a város bel- és külföldi kapcsolataiban 
        e.) cserezászlóként az önkormányzat testvérvárosi kapcsolataiban. 
 

6. § 
Kizárólag engedéllyel lehet a város zászlóját használni: 
       a.) az 5. §  c.), d.) pontja esetében, ha nem önkormányzati szerv a használó 
       b.) az 5. §  e.) pontja kivételével cserezászlóként és a juttatás jellegének a zászlón való 

feltüntetésével elismerésként            
       c.) az 5. §-ban nem említett egyéb esetekben. 
 
 

3. A városi jelképek használatának rendje10 
 

7. § 
(l)11 A város jelképeit - mint utaló és díszítő jelképet- kizárólag külön  rendeletben /SZMSZ ben/ 
meghatározottak szerinti hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, a   méretarányok és színek pontos 
megtartása mellett lehet felhasználni, illetve alkalmazni. 
(2) 12Indokolt esetben engedélyezhető, hogy a címer és logó a tárgy anyagának színében /fém, bőr, 
fa, natúr kerámia stb./ készüljön. 
(3) 13A városi címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást. 
(4) Az állami címerrel való együttes használat során az állami címer jelentőségét kisebbíteni nem 

lehet.   
 

4. A városi jelképek használatának engedályezése 14 
 

8. § 
(1)15 A nemzeti történelmi és művészeti örökség megőrzése, értékek védelme érdekében a város 
jelképeinek a fenti rendelkezések szerinti felhasználását, alkalmazását vagy forgalomba hozatal 
céljából történő előállítását a polgármester engedélyezi. 
                                                 
9 Módosította a 2/2014.(I.28.)  számú önkormányzati  rendelet 7. §-a. Hatályos 2014.01.29-től. 
10 Módosította a 2/2014.(I.28.)  számú önkormányzati  rendelet 8. §-a. Hatályos 2014.01.29-től. 
11 Módosította a 2/2014.(I.28.)  számú önkormányzati  rendelet 8. §-a. Hatályos 2014.01.29-től. 
12 Módosította a 2/2014.(I.28.)  számú önkormányzati  rendelet 8. §-a. Hatályos 2014.01.29-től 
13 Módosította a 2/2014.(I.28.)  számú önkormányzati  rendelet 8. §-a. Hatályos 2014.01.29-től 
14 Módosította a 2/2014.(I.28.)  számú önkormányzati  rendelet 10.  §-a. Hatályos 2014.01.29-től 
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(2) A kiadott engedély érvényessége szólhat: 
            a.) egy esetre, /rendezvényre, alkalomra / 
             b.)16 meghatározott mennyiségű címerrel vagy logóval díszített termék, emléktárgy,  
                  jelvény, kiadvány stb. előállítására, 
             c.) visszavonásig történő felhasználásra, alkalmazásra. 
(3) A polgármester az engedély kiadását indoklással megtagadhatja. 
(4) Amennyiben a polgármester az engedély kiadását megtagadja, a döntés felülvizsgálata  a 

képviselő-testülettől kérhető.  
 

9. § 
(1) Az engedély iránti kérelmet írásban kell benyújtani, a kérelemnek tartalmaznia kell: 
             a.) a kérelmező /felhasználó / megnevezését és címét, ill. székhelyét 
             b.)17 a jelkép felhasználásának célját            
             c.) az előállítandó termék, kiadvány stb. mennyiségét 
             d.) a terjesztés, illetőleg a forgalomba-hozatal módját 
             e)18 a jelkép használatának időtartamát 
             f.)19 a jelkép felhasználásáért a kérelmező szervnél  felelős személy nevét  és     
                  beosztását. 
(2)20 A kérelemhez mellékelni kell a címerrel vagy logóval díszített tárgy, kiadvány stb tervét,   
vagy vázlatát. 

10. § 
(1)21 A jelkép használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell 
              a.) a jogosult megnevezését és címét, illetve székhelyét 
              b.) az engedélyezett felhasználási cél megjelölését 
              c.) a felhasználás idejét, ill. az engedély érvényességének határidejét 
              d.) előállítás esetén az engedélyezett termék, kiadvány stb. mennyiségét 
              e.) a terjesztés, illetőleg a forgalomba-hozatal módjával kapcsolatos esetleges kikötéseket, 
              f.) a felhasználással kapcsolatos egyéb kikötéseket 
              g)22 az engedélyezett jelkép megnevezését 
 
(2) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet, amely tartalmazza: 
              a.) az engedély iktatószámát, 
              b.) a jogosult szerv, vagy személy nevét és címét, 
              c.) a felhasználásért felelős személy nevét, 
              d.) az engedély érvényességének határidejét, 
              e.) előállítás esetén az engedélyezett darabszámot 
 

11.§ 
(1)23 A jelkép használatát, alkalmazását vagy előállítását nem szabad engedélyezni, a kiadott 
engedélyt pedig vissza kell vonni, ha a használat vagy forgalomba hozatal módja vagy körülményei 
a várost vagy a város lakosságának jogait vagy jogos érdekeit sérti.  
(2) A kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a felhasználó e rendeletben vagy a részére kiadott 
engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti. 
 

                                                                                                                                                                  
15 Módosította a 2/2014.(I.28.)  számú önkormányzati  rendelet 11.  §-a. Hatályos 2014.01.29-től 
16 Módosította a 2/2014.(I.28.)  számú önkormányzati  rendelet 11.  §-a. Hatályos 2014.01.29-től 
17 Módosította a 2/2014.(I.28.)  számú önkormányzati  rendelet 12.  §-a. Hatályos 2014.01.29-től 
18 Módosította a 2/2014.(I.28.)  számú önkormányzati  rendelet 12.  §-a. Hatályos 2014.01.29-től 
19 Módosította a 2/2014.(I.28.)  számú önkormányzati  rendelet 12.  §-a. Hatályos 2014.01.29-től 
20 Módosította a 2/2014.(I.28.)  számú önkormányzati  rendelet 13.  §-a. Hatályos 2014.01.29-től 
21 Módosította a 2/2014.(I.28.)  számú önkormányzati  rendelet 14.  §-a. Hatályos 2014.01.29-től 
22 Kiegészítette a 2/2014.(I.28.) számú önkormányzati. rendelet 15 .§-a, Hatályos 2014.01.29-től 
23 Módosította a 2/2014.(I.28.)  számú önkormányzati  rendelet 16.  §-a. Hatályos 2014.01.29-től 
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(3)24 A címernek vagy logónak az emléktárgyakon, érméken, jelvényeken, más tárgyakon és 
kiadványokon történő felhasználásához ezen rendelet alapján kiadott engedély nem mentesíti a 
kérelmezőt a jogszabályok által a termék, jelvény, kiadvány stb. tervezésére, előállítására, 
forgalomba hozatalára előírt egyéb engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól 
(4) Az engedély szerinti használatot a polgármester a Polgármesteri Hivatal útján ellenőrzi. 

 

25 

 
12.§26 

 

5. Záró rendelkezések27 

 
 

13.§ 
(1)28 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell. 
     E rendelet az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvével a belső piaci 
szolgáltatásokról összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 
(2) Akiket az Önkormányzat e rendelet hatályba lépését megelőzően a városi címer illetve a zászló 
használatára feljogosított, azoknak nem kell újra kérelmet benyújtani. 
(3) a)29 Aki e rendelet hatályba lépését megelőzően a jelképek e rendeletben                                             
engedélyhez kötött használatához engedélyt nem kért, a hatályba lépés napjától számított  60  napon  
belül köteles a felhasználásról  bejelentést  tenni,  amelyhez csatolni kell az előállított, forgalmazott 
termékről készült mintát. 
         b) Amennyiben a korábban előállított termék ill. a terméken a városi jelképek nem felelnek 
meg e rendeletben foglaltaknak, úgy az engedélyező azok további előállítását, forgalmazását 
megtilthatja. 
 
Mezőberény, 1999. május 21. 
 
 
 
           Cservenák Pál Miklós sk.                                               Dr. Hantos Katalin sk. 
                polgármester                                                                         jegyző 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Módosította a 2/2014.(I.28.)  számú önkormányzati  rendelet 16.  §-a. Hatályos 2014.01.29-től 
25 Hatályon kívül helyezte a 41/2012.(X.30.) önkormányzati rendelet 16.§ (2) bekezdése, 2012.11.01. nappal. 
26 Hatályon kívül helyezte a 41/2012.(X.30.) önkormányzati rendelet 16.§ (2) bekezdése, 2012.11.01. nappal. 
27 Módosította a 2/2014.(I.28.)  számú önkormányzati  rendelet 17.  §-a. Hatályos 2014.01.29-től 
28 Kiegészítette a 15/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet 1.§-a, hatályba lép 2009. július 15. napján. 
29 Módosította a 2/2014.(I.28.)  számú önkormányzati  rendelet 18.  §-a. Hatályos 2014.01.29-től 
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