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PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

18/1999. (X.01.) önkormányzati rendelete 

 

Pétfürdő nagyközség jelképeiről és azok használatáról1, 2 

 

 

 

Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 1.§. (6) bekezdésének a.) 

pontja valamint a 8/1998.(III.16.) rendelete 93.§. (2) bekezdésének felhatalmazása alapján 

Pétfürdő nagyközség jelképeiről és azok használatáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

I. Jelképek 

 

1. § (1) Pétfürdő nagyközség jelképei a címer, a lobogó, és a függönyzászló. 

 

(2) A címer leírása : hullámos ezüst színű pólyával vágott hegyesszögű kék színű pajzs felső 

mezejében pólyából kinövő nyolcküllős arany színű malomkerék, alsó mezejében ezüst színű 

lombik. A pajzsot két oldalán stilizált leveles ágak övezik, a pajzs enyhén domborodó éle fölött 

" Pétfürdő " felirat kék keretezésű arany színű betűkkel. 

 

(3) A lobogó leírása: 120 x 180 cm méretű fekvő téglalap alakú, dupla fehér selyemből, a felső 

és alsó szélén hullámvonallal zárt egy-egy kék sávval, a rúdmenti első harmadában a 

nagyközség színes címerével " Pétfürdő " felirattal, lengő végén arany színű rojttal. 

Hátlap felső és alsó szélén hullámvonallal zárt egy-egy kék színű sáv. A hátlap közepén 

hullámzó, kék színű szalag arany színű "1997" felirattal, fekete színű kontúrral. 

 

(4) A függönyzászló leírása: 120 x 300 cm méretű álló téglalap alakú fehér selyem, két 

hosszanti oldalán hullámos vonallal zárt egy-egy kék színű sávval, az árbóccal párhuzamos 

tengellyel a nagyközség színes címere, "PÉTFÜRDŐ" felirattal, alsó végén arany színű rojttal. 

 

(5) A címer, a lobogó és a függönyzászló képét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

 

A jelképek használata 

 

2. § (1) A címer használata nem sértheti a Magyar Köztársaság címerét, annak elsőbbségét 

tiszteletben kell tartani.  

Az államigazgatási tevékenység során a Magyar Köztársaság címerének használata kötelező, 

azzal együtt a helyi címer nem használható. 

 

(2)3  A nagyközségi címer használati köre: 

 
1 Módosította a 17/2005.(XI.1.), 15/2009.(IX.28.), a 21/2011.(X.28.)  és a 9/2012.(V.29.) önkormányzati 

rendelet 
2 A rendelet szövegében és címében a „község” szövegrészeket „nagyközség” szövegrészre módosította a 

17/2005.(XI.1.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése. 
3 Módosította a 21/2011.(X.28.)  önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2011. november 2-től 
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a) a nagyközség zászlóján, lobogóján,  

b) a képviselő-testület üléseinek meghívóján, 

c) a képviselő-testület, a polgármester, az alpolgármester, a bizottságok programjain, 

felhívásain, tervein, a nem önkormányzati szervekkel kötött megállapodásain, 

d) a képviselő-testület által alapított és kiadott díszokleveleken, emlékérmeken, emléklapokon, 

e) a képviselő-testület bizottságai, a polgármester, az alpolgármester, a képviselők, a jegyző és 

a jegyző által meghatározott hivatali dolgozók által a képviselő-testület megbízásából eredő 

tevékenységük során használt levélpapíron, 

f) a nagyközség önkormányzati intézményeiben, a középületek díszítésére, a képviselő-testület  

tanácskozó termében, a polgármester és a jegyző hivatali helyiségében, 

g) a honismereti, helytörténeti, a nagyközség életével és fejlődésével foglalkozó kiadványokon, 

valamint a nagyközségre utaló emléktárgyakon, 

h) a nemzetközi kapcsolatok során, ünnepségeken, rendezvényeken, a nagyközséget bemutató 

kiállításokon, 

i) idegenforgalmi és propaganda kiadványokon, 

j) az önkormányzati intézmények, vállalatok emblémáján, 

k) a polgármester, az alpolgármester, a települési képviselők,  a jegyző és a jegyző által 

meghatározott hivatali dolgozók  hivatalos minőségét is feltüntető névjegyén. 

 

(3)4 A nagyközség jelképeit nem önkormányzati szervek csak a Humán Bizottság engedélyével 

használhatják. 

 

 (4)5 A nagyközségi címer államigazgatási hatósági eljárások során nem használható.  

 

 

3. § (1) A nagyközség címerét kizárólag hiteles alakban, méretarányainak és színeinek 

megtartása mellett szabad ábrázolni.  

Kicsinyítése illetve nagyítása nem sértheti a hiteles ábrázolást. 

 

(2) A címer nyomdai úton történő használata esetén a fekete-fehér színben is használható. 

 

 

4. § (1)6 Nem önkormányzati szervek a jelképhasználat iránti kérelmüket a Humán 

Bizottsághoz kell benyújtaniuk.  

 

(2) A kérelemben meg kell jelölni: 

- a kérelmező nevét és címét, 

- a címer előállításának módját, használatának célját, 

- az előállítandó mennyiséget illetve példányszámot, 

- a terjesztés, forgalomba hozatal módját, 

- a címer használatának tervezett időtartamát, 

- a címer használatért felelős személy megnevezését. 

 

(3) A kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszített kiadvány vagy tárgy mintáját, illetve 

fénymásolatát 1 példányban. 

 

 
4 Módosította a 21/2011.(X.28.)  önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2011. november 2-től 
5 Módosította a 21/2011.(X.28.)  önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2011. november 2-től 
6 Módosította a 21/2011.(X.28.)  önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2011. november 2-től 
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(4)7  

 

 

5. § (1) A nagyközségi lobogó használata a Magyar Köztársaság zászlajának használatát nem 

helyettesíti. 

 

(2) A nagyközségi lobogó az állami zászló elsőbbsége mellett a nagyközség címerére vonatkozó 

2.§-ban foglaltak értelemszerű alkalmazásával használható. 

 

 

 

Vegyes rendelkezések 

 

6. §8 

 

 

7. § Ezen rendelet 1999. október 1. napján lép hatályba. 

 

 

8. §9 (1) A jelképhasználat engedélyezésével kapcsolatban e rendeletben nem szabályozott 

eljárási kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - az 

irányadók. 

 

(2)10 

 
 

 
7 Hatályon kívül helyezte a 21/2011.(X.28.)  önkormányzati rendelet 5. §-a 2011. november 2-től 
8 Hatályon kívül helyezte a 9/2012.(V.29.) önkormányzati rendelet 11. § d) pontja 
9 Beiktatta a 17/2005.(XI.1.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése, hatályos 2005. november 1-től. 
10 2009. október 1-től hatályon kívül helyezte a 15//2009.(IX.28.) önkormányzati rendelet. 










