EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Edelény város címeréről, zászlajáról és azok használatáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20 pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. Az Önkormányzat jelképei
1.§ Az Önkormányzat jelképei, mint a település múltjára utaló díszítő szimbólumok
a Címer és a Zászló.
2. A város címerének leírása
2. § A város címere álló, háromszögletű, zöld színű katonai pajzs, amelyet arany
kereszt oszt négy mezőre; az első mezőben arany szőlőfürt és hegyével lefelé
forduló szőlőmetsző kés, a második mezőben arany F betű, a harmadik
mezőben élével kifelé és hegyével lefelé fordított arany ekevas, a negyedik
mezőben pedig arany ék és kalapács lebeg. A pajzs közepén vörös szívpajzs,
amelynek mezejében kékkel fegyverzett arany sólyom lebeg. A pajzstartó az
egyik oldalon zöld cserfaág, a másik oldalon zöld olajág. A pajzs alatt szalag
lebeg EDELÉNY felirattal.
3. A városi címer használatának köre
3. § (1) A város címere a településre utaló és díszítő jelkép. Hatósági eljárás során
bélyegzőlenyomaton nem alkalmazható, az állami címer használatát nem
helyettesítheti.
(2) A város címere díszítő és utaló jelképként használható az alábbi esetekben:
a) képviselő-testületi ülések meghívóin,
b) protokolláris rendezvényeken,
c) a város történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon és a
városra utaló emléktárgyakon,
d) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
tisztségviselői részére kizárólag protokolláris felhasználásra készített
levélpapír fejlécén, az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal osztályairól
kimenő iratok fejlécén, a polgármester, alpolgármester, a jegyző,
aljegyző, az osztályvezetők, önkormányzati képviselők, illetve az
önkormányzati intézmények vezetői részére készített névjegykártyákon.
e) a képviselő-testület által alapított díszokleveleken, emléklapokon,
kitüntető- és emlékérmeken, cégek, egyesületek, társaságok, jogi
személyek bélyegző lenyomatán,
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

ünnepségeken, rendezvényeken,
nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandában,
a városra utaló emléktárgyakon,
a város kiemelkedő rendezvényein, jelentősebb kulturális és
sporteredmények emléklapjain, jelvényein, érmein,
a város egyes jellegzetes termékein,
az önkormányzat zászlaján és annak változatain,
a városháza épületének bejáratánál dísztermében és a házasságkötésre
szolgáló teremben,
a városba vezető utak mellett, a városba érkezőket köszöntő táblákon,
az edelényi Rendőrkapitányság személyi állományába tartozó szolgálati
egyenruha viselésére jogosult hivatásos állományú tagok felső ruházatán,
a közterület-felügyelő az egyenruha bal felső karján.

(3) Cégek, egyesületek, társaságok, jogi személyek – az önkormányzati
fenntartású költségvetési szervek kivételével - a város címerét a
polgármester előzetes engedélye alapján az e rendelet 3. § (2) bekezdése
szerint használhatják.
(4) Kereskedelmi célú felhasználás esetén a címer használatáért egyszeri
100.000 Ft + Áfa összegű díjat kell fizetni. Az önkormányzat intézményei a
városi címert külön engedély nélkül használhatják.
(5) A város címerének használatára kiadott engedély határozott időre és
időpontig vagy visszavonásig szólhat, melyről a kiadott engedélyben kell
határozni.
(6) A városi címert védjegyként senki nem használhatja.
(7) Az emléktárgyakon, érmeken, jelvényeken és más tárgyakon történő
felhasználás esetén a tárgyak engedélyezésére vonatkozó jogi szabályozás
alapján kell eljárni azzal, hogy a Képző- és Iparművészeti Lektorátus előtti
eljárást megelőzően be kell szerezni a (3) bekezdésben megjelölt engedélyt.
(8) Az állami és városi címer együttes használata esetén az állami címernek –
különösen elhelyezésével, a címer méretével elsőbbséget kell biztosítani.
4. A címer használatának módja
4. § (1) A városi címert kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni.
(2) Egyes esetekben megengedhető, hogy a címer kizárólag a tárgy anyagának
színében (fém, bőr, stb.) jelentkezzen.
(3) Nyomdában készített címer fekete-fehér színben is felhasználható.
(4) A címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles
ábrázolást.
5. A címer előállításának, használatának, forgalomba hozatalának
engedélyezése
5. § (1) A városi címer használatára vonatkozó engedély-kérelmet a polgármesterhez
írásban kell benyújtani, mely kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét, címét,
b) a címer előállításának és felhasználásának célját,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

előállítás esetén az előállítandó mennyiséget,
a terjesztés, forgalomba hozatal módját,
kereskedelmi forgalom estén az egységárat,
a címer használatának időtartamát,
a címerrel díszített tárgy mintapéldányát, rajzát vagy fényképmásolatát,
a címer felhasználásáért felelős személy nevét és beosztását.

(2) A címer előállítására, használatára, illetőleg forgalomba hozatalára
vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a) annak nevét és címét, aki az engedélyt kapta,
b) a felhasználás célját, idejét és az engedély érvényességének időtartamát,
c) a terjesztés módjával, mennyiségével kapcsolatos kikötéseket,
d) a felhasználással kapcsolatos esetleges kikötéseket,
e) a nyilvántartáshoz csatolandó mintatárgyak benyújtásának határidejét.
f) a címer felhasználásért felelős személy megnevezését.
6. § (1) A kiadott engedélyekről a Hivatal Jegyzői Titkársága nyilvántartást vezet,
melynek tartalmaznia kell:
a) az engedély sorszámát és iktatószámát,
b) annak a szervnek vagy személynek a nevét és címét, aki az engedélyt
kapta,
c) az engedélyt kapó szerv részéről a felhasználásért felelős személy nevét,
d) az engedély érvényességének határidejét,
e) előállítás esetén az engedélyezett darabszámot,
f) a mintadarabok megjelölését és nyilvántartási számát,
g) jegyzetrovatot.
(2) Ha a polgármester a kiadott engedélyt visszavonja, a körülményt a
jegyzetrovatban fel kell tüntetni.
(3) Tilos az engedély kiadása a városi címer használatára vagy előállítására, ha
a használat, illetőleg a forgalomba hozatal módja vagy körülménye a város
jó hírnevét vagy a város lakosságának érzelmét sértheti.
6. A zászló leírása
7. § Edelény lobogója fehér, ezüst rojtokkal, közepében a város címere, felette a
pajzs felső szélével párhuzamosan írt fekete „EDELÉNY” felirat.
7. A zászló használatának köre
8. § A zászló használható:
(1) Az önkormányzat Képviselő-testületének ülésein és más jelentősebb kizárólag helyi – események alkalmával.
(2) Nemzeti ünnepek alkalmával a nemzeti zászló elsőbbsége mellett.
(3) Megkülönböztetésül a több település részvételével tartott rendezvényeken.
(4) A város belföldi és külföldi kapcsolataiban emlék és cserezászlóként.
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8. A zászló használatának módja
9.§

A zászló előállítására, használatára, forgalomba hozatalára és engedélyezésére
vonatkozóan a 3-5. §-ban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

10.§ A városi zászlóból egyet a Közös Önkormányzati Hivatal épületében kell
elhelyezni.
11.§ A városi zászlót a nemzetiszínűvel együtt kell kitűzni, hogy az utóbbi
jelentőségét ne csökkentse.
12.§ A polgármester a címer és a zászló használati engedélyét visszavonhatja, ha a
kedvezményezett a címer és zászló használatára méltatlanná vált.
9. Záró rendelkezések
13. § (1) Ez a rendelet 2016. június 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti helyi címer és zászló használatának rendjéről, valamint a
közterületek, középületek fel lobogózásáról szóló 25/1993.(VIII.10.)
önkormányzati rendelet.
Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról
szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint, az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel
2016. május 26.

Vártás József
jegyző
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