Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2014. (IX.02.) önkormányzati rendelete
a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről, valamint az
Abony városnév használatáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) és a 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva,
tekintettel Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Abony Város
Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
21/2007. (VI.29.) önkormányzati rendeletének 4.§-ra, a következőket rendeli el:

Az Önkormányzat jelképei
1.§.
Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a
címer és a zászló.
A címer leírása
2.§.
Az Önkormányzat címere:
Veres pajzsban aranyszínű kar (jobb) három búzakalászt tart. A pajzs alján egy tölgyfaág,
és egy babérág.
3.§.
(1) Az Önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
(a) az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző; esetében
legnagyobb 35 mm átmérőjű, megfelelő körirattal ellátva;
(b) az Önkormányzat zászlaján és annak változatain;
(c) az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek
készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján;
(d) az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy
emlékérmeken;
(e) a Város épületének bejáratánál, dísztermében (tanácskozótermében) és más
protokolláris célt szolgáló helyiségeiben;
(f) az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban;
(g) az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó
kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon;
(h) a Városba vezető utak mellett a közigazgatási határnál levő táblán.
(2) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel-, illetve
külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg
szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső
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működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek
hitelesítésekor használható.
(3) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.
4.§.
(1) A 3.§. (1) bekezdésének (g) pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy számára
az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken az Önkormányzat címerének
használatát – kérelemre – a jegyző javaslata alapján a polgármester engedélyezheti. A
polgármester a benyújtott kérelmeket 8 napon belül bírálja el.
(2) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetében a címer használatáért gyártási és
forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a jegyző javaslata alapján a polgármester
állapítja meg.
(3) A díj megállapítása történhet egyösszegben, évi átalány formájában vagy az elért
árbevétel arányában.
(4) A (3) bekezdésben szereplő átalány összege gazdálkodó szervezeteknél 200.000,- Ft-ig
terjedhet. Az árbevétel után megállapítható díj mértéke az éves árbevétel 0,5 ezreléke, de
legkevesebb 50.000,- Ft.
5.§.
(1) 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, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját;
(f) a használat időtartamát;
(g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát stb.);
(h) a felhasználásért felelős személy megnevezését.
(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
(a) az engedélyek megnevezését és címét;
(b) az előállítás anyagát;
(c) az engedélyezett felhasználás célját;
(d) az előállításra engedélyezett mennyiséget;
(e) a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát;
(f) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket;
(g) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését;
(h) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.
(3) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.
(4) Indokolt esetben a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja.
6.§.
(1) Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy ne sértse a
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hiteles ábrázolást.
(2) Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerének eredeti színben való
ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.)
színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.

A zászló leírása
7.§.
(1) A zászlólap – arányában a zászlórúd felől nézve 1: 2 arányú téglalap – égszínkék,
középen foglal helyet az Önkormányzat címere, amelyet Abony nevét feltüntető felirat
boltoz, veres mezőben arany hímzéssel. A zászlólap vége arannyal rojtozott.
(2) Az Önkormányzat zászlaja esetében az arányt meghatározó téglalap rövidebb oldala 1
méter.
(3) A zászlórúd téglaveres.
(4) Az Önkormányzat zászlaja a polgármester irodájában kerül elhelyezésre.
(5) A Városháza főbejáratánál, az épület homlokzatára kerül elhelyezésre Magyarország
zászlaja, az Európai Unió - és az Önkormányzat zászlaja.

A zászló használata
8.§.
(1) A zászló lobogó formájában is használható. A zászló (a lobogó) vagy annak
méretarányos változatai használhatók:
(a) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyarország zászlajával együtt;
(b) a Város életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából
más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt;
(c) a képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén;
(d) közéletet érintő gyászesemény alkalmával, a fekete zászlóval együtt, félárbocra
eresztve;
minden, a településsel összefüggő vagy az Önkormányzat részvételével rendezett
eseményen.
(2) A zászló előállításának engedélyezésére, használatára, a benyújtott kérelmek
elbírálására a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Abony városnév használata
9. §
(1) Az Abony városnevet és ennek toldalékos, ragozott, vagy hozzákapcsolt kőtő szóval
ellátott formáját (a továbbiakban: Abony) bármely természetes, vagy jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, egyéni vállalkozás, vagy ezeken túlmenően
üzletszerű gazdasági tevékenység céljára a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel
létrejövő szervezet, csak előzetes engedély alapján használhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerint használatnak minősül különösen az Abony névnek létesítmény
elnevezésével, cégelnevezésbe (cégszövegbe), üzleti nyomtatványra, védjegyre,
szabadalom címébe, árubélyegre, áruminta és áru jelzésére, ipar jogosítvány szövegébe,
nyomtatott, vagy online sajtó termék címfeliratába történő felvétele.
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(3) Abony nevének használatára irányuló kérelmet írásban lehet benyújtani város
polgármesteréhez. A polgármester a benyújtott kérelmeket 8 napon belül bírálja el.
(4) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a.) a városnév tervezett használatának célját,
b.) a használat tervezett időtartamát,
c.) a használat formáját,
d.) a kérelmező megnevezését, székhelyét,
e.) a kérelmező tevékenységi körét.
(5) Amennyiben a városnév dísztárgy, embléma, kiadvány, vagy termék megjelölését
szolgálja, úgy annak tervét a kérelemhez csatolni kell.
(6) A városnév használatának engedélyezéséről, annak visszavonásáról és a kérelem
elutasításáról a jegyző javaslata alapján a polgármester dönt. A névhasználattal
kapcsolatos eljárás díjmentes.
10. §
(1) A város nevének használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell
a.) az engedélyes megnevezését és címét,
b.) az engedélyezett névhasználat pontos szövegét,
c.) az engedély időtartamát,
d.) a használattal kapcsolatos egyéb kikötéseket.
(2) A névhasználatra vonatkozó engedély a kérelemben foglaltaknak megfelelően szólhat
határozatlan, vagy határozott időtartamra.
(3) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(4) A polgármester a jegyző javaslata alapján a névhasználat iránti kérelmet elutasítja, ha
a kérelmező által végezni tervezett tevékenység, vagy a névhasználat tervezett célja és
módja sérti, vagy veszélyezteti:
a.) Abony városnak, vagy lakosságának az országhatárain belül és azon túli jó hírét,
b.) az önkormányzat érdekeit,
c.) az állampolgárok érdekeit,
d.) a városban tevékenykedő jogi személyek, vagy jog személyiséggel nem rendelkező
szervezetek érdekeit.
(5) Ha a (4) bekezdésben foglalt kizáró ok az engedélyes tevékenysége gyakorlása,
névhasználata során merül fel, a polgármester a jegyző javaslata alapján az engedélyt
visszavonja, és a névhasználatot megtiltja.
(6) Aki az Abony városnevet ezen rendelet hatályba lépése előtt felvette és folyamatosan
használja, utólagos engedély iránti kérelem benyújtására nem köteles.
(7) Jelen rendelet hatályba lépése előtt felvett Abony városnév használatát a
polgármester a jegyző javaslata alapján a jövőre nézve megtilthatja, ha a használóval
szemben a rendelet 10. §. (4) bekezdése szerinti kizáró okok merülnek fel.
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Záró rendelkezések
11.§
(1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló
23/1992. (XI. 5.) önkormányzati rendelet.

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésén.

Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Balogh Pál
jegyző

Kihirdetve: Abony, 2014. szeptember 02.
Dr. Balogh Pál
jegyző
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