Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2014. (V.29.) önkormányzati rendelete
a város címerének, zászlajának, pecsétjének használatáról
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a város címerének, zászlajának, pecsétjének
használatáról a következőket rendeli el:
A címer leírása
1. §
Nádudvar Város címere: csücskös talpú, arany szegecsekkel megerősített
aranykeretes pajzs, kék mezejének zöld udvarán természetes színű (ezüst és
fekete) gólya áll jobbra fordulva, a jobb lábán, bal lábát felhúzva tartja (csőre,
és lábai veresek). A pajzs jobb oldalán négy arany levél közül három arany
búzakalász nő ki, a bal oldalon kék víztől övezett zöld szigeten arany
levélzetű, természetes színű (barna) öt buzogányú sás foglal helyet. A pajzson
arany szegélyű, nyakán arany szalagon arany medállal díszített természetes
színű pántos tornasisak enyhén jobbra fordul, rajta három ágú, két
gyönggyel ékesített leveles aranykorona helyezkedik el, pántján öt, leveleiben
egy-egy vörös ékkővel. A sisakdísz balról jobbra kinyúló természetes színű
páncélozott jobbkar, kezében ezüst szablyát tart. A foszlányok: vörös és
ezüst, illetve kék és arany.
A címer használatának köre, engedélyezése
2. §
(1) A város címere kizárólag díszítő és utaló jelképként használható, az állami
címer elsőbbsége mellett.
(2) A város címere - külön engedély nélkül - alkalmazható:
a) a város zászlaján,
b) az önkormányzati ülések meghívóin,
c) az önkormányzat és bizottságai felhívásain, programjain, tervein,
más szervekkel kötött megállapodásokon, szerződéseken,
d) a város történetét feldolgozó kiadványokon, az önkormányzat által
készíttetett emléktárgyakon,
e) az önkormányzat alapította díszokleveleken, emléklapokon,
kitüntető vagy emlékérmeken,
f) az önkormányzati ünnepségek, rendezvények dekorációjaként,
g) az önkormányzat nemzetközi kapcsolataiban, idegenforgalmi
propaganda kiadványokon,
h) az önkormányzat, valamint a bizottságok és a polgármester
önkormányzati
hatáskörben
kiadott
döntéseit
tartalmazó
levélpapíron,
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i)

az önkormányzat intézményeinek
díszítésére, vállalati emblémájaként.

és

hivatalos

helyiségeinek

(3) A város címerének használatát a (2) bekezdésben foglaltakon túl kérelemre esetenkénti felhasználásra, vagy huzamosabb időtartamra a
polgármester engedélyezi.
(4) A címerhasználatot a polgármester ellenérték megfizetéséhez köti,
amennyiben a címer alkalmazásával a felhasználó pénzbevételre tesz szert. A
megállapított díjat a költségvetési elszámolási számlára kell befizetni.
(5) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a.) a kérelmező megnevezését, címét,
b.) a címerhasználat célját,
c.) az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),
d.) a címer előállításának anyagát,
e.) terjesztés, illetőleg forgalombahozatal esetén ennek módját,
f.) a használat időtartamát,
g.) a címerrel készítendő tárgy mintapéldányát ( rajzát, fénymásolatot),
h.) a felhasználásért felelős személy nevét (megnevezését).
(6) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmazni kell:
a.) az engedélyes megnevezését, címét,
b.) az előállítás anyagát,
c.) az engedélyezett felhasználás célját,
d.) az előállításra engedélyezett mennyiséget,
e.) a felhasználás idejét, illetőleg engedély érvényességének
időtartamát,
f.) a terjesztés, a forgalombahozatal módjára vonatkozó esetleges
kikötéseket,
g.) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését,
h.) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.
A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített kiadvány, tárgy mintáját,
fényképmásolatát.
(7) A kiadott engedélyekről, érvényességük határidejéről a Nádudvari
Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(8) Indokolt esetben a kiadott címer használati engedélyt a képviselő-testület
visszavonhatja.
(9) A város címere államigazgatási hatósági eljárás során nem használható.
(10) A város címerének védjegyként történő alkalmazása tilos.

2

A címer használatának módja
3. §
(1) A város címere kizárólag hiteles alakban ábrázolható.
(2) Kivételes esetekben megengedhető, hogy a címer kizárólag az előállításhoz
felhasznált anyag (fém, fa, bőr, stb.) színeiben, vagy nyomdai úton fekete fehér színben készüljön.
A zászló leírása
4. §
A zászló 2:1 méretarányú, világoskék színű, alsó széle fehér rojttal díszített.
Középső részében helyezkedik el a város címere. A címer fölött (a címer felső
vonalának két szélső pontja között) nyomtatott betűkkel, " NÁDUDVAR "
felirat.
A zászlóhasználat köre
5. §
(1) A városi zászló használható:
a) nemzeti és városi ünnepségeken,
b) megkülönböztetésül több település közreműködésével tartott
rendezvényeken,
c) a nemzetközi kapcsolatokban,
d) az önkormányzati testületi üléseinek ideje alatt, a városháza
épületén,
e) emlék - és cserezászlóként.
(2) A városi zászló használata a Magyarország zászlajának használatát nem
helyettesítheti.
A város pecsétje és használata
6. §
(1) A város pecsétje 5 cm átmérőjű körpecsét, közepén a város címere,
körben a következő felirat: Nádudvar Város.
(2) A város pecsétjét a polgármester őrzi.
(3) A város pecsétje használható:
a) az önkormányzat által alapított címek és adományozott kitüntetések
okmányain,
b) az önkormányzat által kötött együttműködési megállapodásokon és
nemzetközi kapcsolatokban.
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A város fel lobogózása
7. §
(1) Nemzeti és állami ünnepnapokon
közterületeket fel kell lobogózni.

és

városi

ünnepségeken

a

(2) A lobogózás időtartama: az ünnepet megelőző nap délután 16,00 órától az
ünnepet követő első munkanap reggel 8.00 óráig terjed.
8. §
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a város
címerének, zászlajának, pecsétjének használatáról szóló 12/1998. (XII.17.)
önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Beke Imre sk.
polgármester

Vincze András sk.
jegyző
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