Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
34/2005. (IX.28.) önkormányzati rendelete
Mezőhegyes Város címerének és zászlójának használatáról és a Mezőhegyes városra
utaló elnevezés használatának szabályairól

a 17/2007 (VIII.17.) Ö. sz., 12/2012. (V.23.) Ö. sz. és 17/2020. (XII.11.) Ö.sz. rendeletekkel
egységes szerkezetbe foglalva
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi
LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 10. § (1) bekezdés c/ pont
szerinti át nem ruházható hatáskörében eljárva Mezőhegyes város címerének és zászlójának
használatáról és a Mezőhegyes városra utaló elnevezés használatának szabályairól az alábbi
rendeletet alkotja:
I. fejezet
A címer
A címer leírása
1. § 4
Mezőhegyes város címere a település jellegzetességére, és hagyományaira utal. A címer két
mezőre osztott pajzs alak. A felső mezőben zöld alapon arany Hild kapu, mely a település
jellemző boltíves épületeit jelképezi, valamint Hild János munkásságát fémjelzi. Az alsó
mezőben arany alapon négy lábon álló ló látható. A ló szimbólum Mezőhegyes alapítására,
híres lótenyésztésére utal. A zöld szín a mezőgazdaságot, a nagy kiterjedésű parkokat,
zöldövezetet, míg az arany a településen uralkodó sárga színt jelképezi.

A címer használata
2. §
(1)
(2)

(3)

A címer csak díszítő és utaló jelképként használható.
A címert alkalmazni kell :
a./ az önkormányzat által alapított díszokleveleken, emléklapokon,
kitüntetéseken vagy emlékérmeken,
b./ ünnepségek, rendezvények meghívóin,
c./ a település történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon és a
településre utaló emléktárgyakon.
A címert alkalmazni lehet:
a./ a Képviselőtestület és bizottságai üléseinek meghívóján,
b./ az önkormányzat tisztségviselői számára készített névjegykártyán,
c./ városi ünnepségeken, rendezvényeken, azok meghívóin, jelentősebb
kulturális és sportesemények emléklapjain, jelvényein, érméin, dísztárgyain,
d./ nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi kiadványokban,
e./ a polgármester, a képviselőtestület és bizottságai valamint a Polgármesteri

(4)

Hivatal köztisztviselői által, a hivatali tevékenységük során használt
levélpapíron,
f./ a képviselőtestület és bizottságai felhívásain, programjain, kiadványain,
tervein, az önkormányzat által kötött megállapodásokon, szerződéseken,
g./ az önkormányzat által kiadott újságon, a helyi média adásában,
h./ az önkormányzati intézmények épületén, helyiségeiben és kiadványain.
A címert engedéllyel nem önkormányzati szerv is használhatja.
A címer használatának módja
3. §

(1)
(2)
(3)
(4)

A címert csak hiteles alakban szabad ábrázolni.
Esetenként, engedély alapján, az abban megjelölt módon, a címer készülhet a tárgy
anyagának / fém, fa, bőr stb./ színében is.
A Nyomdai úton való előállítás esetén a címer fekete-fehér színben is felhasználható.
A címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles
ábrázolást.
A címer használatának engedélyezése
4. §

(1)
A címer 2. § (3) bekezdés c, d, pontjaiban és a (4) bekezdésében meghatározott
célra történő előállítását, felhasználását és forgalomba hozatalát a polgármester engedélyezi.
(2)
A címerhasználat engedélyezése iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell
benyújtani.
(3)
A kérelemnek tartalmaznia kell:
a./ a kérelmező nevét és címét / székhelyét/,
b./ a címer felhasználásának, előállításának célját és módját,
c./ előállítás esetén a címer anyagát és az előállítandó mennyiséget,
d./ a forgalomba hozatalt vagy terjesztés módját.
(4)
A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a./ az engedélyes nevét és címét /székhelyét/,
b./ a felhasználási célt,
c./ a felhasználás idejét és az érvényesség időtartamát,
d./ a terjesztés és a forgalmazás módját,
e./ a címer hiteles megjelenítésére vonatkozó követelményeket.
(5)
Az engedély meghatározott időpontig, vagy visszavonásig adható.
(6)
A polgármester az engedélyben e rendeletben foglaltakon túl egyéb feltételeket is
kiköthet.
(7)
A kiadott engedélyekről, érvényességük határidejéről a Polgármesteri Hivatal
Titkársági csoportja nyilvántartást vezet.
(8)
A címer használata ingyenes.
5. §
(1)

A címer használatára nem adható engedély, ha az önkormányzat vagy Mezőhegyes
város lakossága jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti.

(2)

A polgármester a címer használatára vonatkozó engedélyt visszavonja, ha az
engedélyes a címer használatára vonatkozó követelményeket nem tartja be vagy a
címer használatára méltatlanná vált.
II. fejezet
A városi zászló
A zászló leírása
6. §

Mezőhegyes zászlója 80x180 cm méretű téglalap alakú, fehér alapszínű, zöld-arany rojtozat,
a zászló közép részén címerrel, a címer alatt Mezőhegyes felirattal.
A zászló használata
7. §
(1)

A zászlót használni kell:
a./ a Polgármesteri Hivatal épületén,
b./ a képviselőtestület ülésein,
c./ kiemelkedő helyi események alkalmával.
(2)
A zászló használható
a./ az önkormányzati intézmények helyi ünnepségein, rendezvényein,
b./ a város bel- és külföldi kapcsolataiban,
c./ több település részvételével tartott rendezvényeken.
(3)
A zászló a Polgármesteri Hivatal épületén és a rendezvényeken az állami és európai
uniós zászló elsőbbsége mellett használható.
(4) 1
A zászló használata engedélyezhető a város hírnevének öregbítése érdekében.
8. §
A zászló eredeti példányát a Polgármesteri Hivatal épületében kell elhelyezni.
9. § 2
A zászló használatának engedélyezése
(1) A zászló használatát a képviselő-testület engedélyezi.
(2) A zászlóhasználat engedélyezése iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell
benyújtani.
(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a./ a kérelmező nevét és címét (székhelyét)
b./ a zászló felhasználásának célját és módját
(4) A zászló használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a./ az engedélyes nevét és címét (székhelyét)
b./ a felhasználási célt
c./ a felhasználás idejét.
(5) Az engedély egyszeri felhasználásra adható.
(6) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal Titkársága nyilvántartást vezet.

(7) A zászló használata ingyenes.
(8) A zászló használatára nem adható engedély, ha az az önkormányzat vagy Mezőhegyes
város lakossága jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti.
III. fejezet
Mezőhegyes városra utaló elnevezés használata
A névhasználat köre
10. §
(1)

(2)

Magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek részére az
elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához vagy működésük folytatásához a
Mezőhegyes, Mezőhegyesi, Mezőhegyes Város, Mezőhegyes Városi név, illetve
megjelölés /továbbiakban: név/ használatát a Képviselőtestület engedélyezi.
A nevet engedély nélkül használhatja:
a./ az önkormányzat és annak szervei,
b./ az önkormányzat által alapított intézmények, gazdasági társaságok,
alapítványok, közhasznú társaságok, társadalmi szervek.
A névhasználat engedélyezése
11. §

(1)

A névhasználat engedélyezése iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell
benyújtani.
(2)
A kérelemnek tartalmaznia kell:
a./ a kérelmező megnevezését, székhelyét,
b./ a kérelmező tevékenységi körét,
c./ a névhasználat célját és módját,
d./ a névhasználat időtartamát.
(3)
Az engedélynek tartalmazni kell:
a./ a jogosult megnevezését és székhelyét,
b./ az engedélyezett névhasználat célját és módját,
c./ az engedély érvényességének időtartamát.
(4)
A polgármester az engedélyben ezen rendeletben foglaltakon túl egyéb feltételeket is
kiköthet.
(5)
Az engedély érvényessége:
a./ tevékenység folytatásának időtartamára,
b./ meghatározott időtartamra, vagy
c./ visszavonásig szól.
(6)
Az engedély kiadása megtagadható, ha
a./ a névhasználat az önkormányzat vagy Mezőhegyes város lakossága jogát
vagy jogos érdekét sérti, vagy veszélyezteti,
b./ azonos vagy hasonló tevékenység folytatásához kapcsolódó névhasználatra
adtak már ki engedélyt,
c./ az eset körülményei azt indokolják.
(7)
A kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha
a./ a névhasználat az önkormányzat vagy Mezőhegyes város lakossága jogát
vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti,

(8)
vezet.

b./ az engedélyes a névhasználatra vonatkozó szabályokat nem tartja be vagy
visszaél vele.
A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal titkársági csoportja nyilvántartást
IV. fejezet
Egyéb rendelkezések
Szabálysértési rendelkezések
12. § 3
Záró rendelkezések
13. §

(1)
E rendelet 2005. október 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg az 1/1986./ Tr. sz.
rendelet hatályát veszti.
Mezőhegyes, 2005. szeptember hó
Sebők Antal
polgármester

Spániel Józsefné dr.
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2005. szeptember 28.

Spániel Józsefné dr.
címzetes főjegyző

1. a 17/2007. (VIII.17.) Ö. sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.
Hatályba lépett 2007.08.17.
2. a 17/2007. (VIII.17.) Ö. sz. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.
Hatályba lépett 2007.08.17.
3. a 12/2012. (V.23.) Ö. sz. rendelet 1. § (5) bekezdésével hatályon kívül helyezve. Hatályba lépett 2012.05.31.
4. a 17/2020. (XII.11.) Ö.sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.
Hatályba lépett 2020.12.11.

