MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2005. (XI.3.)
RENDELETE
Mátészalka Város jelképeiről és használatuk rendjéről
(egységes szerkezetben a 16/2009.(XI.2.) és a 11/2012.(V.29.) önkormányzati
rendeletekkel)

Mátészalka Város Önkormányzata a módosított 1990. évi LXV. Törvény 1. § (6)
bekezdése és a 16. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed Mátészalka Város jelképeit használó természetes
személyekre, jogi személyekre és a jogi személyiség nélküli szervezetekre.
2. §
A város címere és zászlaja
(1) A város címere és zászlaja a város történelmi múltjára, fejlődésének
folytonosságára utaló és díszítő jelképek.
(2) A címer és a zászló leírását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
3. §
A címer használata
(1) A város címere a település történelmi múltjára és a mai jellegzetességére
utaló jelkép: a Magyar Köztársaság címerét nem helyettesítheti. Ha a
közigazgatási tevékenység során a Magyar Köztársaság címerének használata
kötelező, helyette a helyi címer nem használható.
(2) Az állami és a helyi címer együttes használata esetén az állami címernek
elsőbbséget kell biztosítani.

(3) A város címerét kizárólag hiteles alakban a méretarányok megtartásával
szabad ábrázolni. Ábrázolható – a színek megtartásával – színesben, valamint a
fém, bőr, fa stb. saját színeiben. Nyomdai úton való előállítás esetén fekete-fehér
színben is felhasználható.
(4) A címert engedély nélkül lehet használni:
a.) a képviselő-testületi ülések meghívóján,
b.) a Képviselő-testület, annak bizottságai, valamint Mátészalka Város
Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) által kiadott
kiadványokon, felhívásokon, programokon, terveken,
c.) Mátészalka Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és szervei,
intézményei
épületein,
tanácskozótermeiben,
irodahelyiségeiben
és
házasságkötő termében,
d.) az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által szervezett protokolláris és
ünnepi rendezvényeken, tudományos konferenciákon, kulturális- és
sportrendezvényeken, emléküléseken és kiállításokon úgy, hogy az az állami
címer jelentőségét ne kisebbítse,
e.) a Képviselő-testület illetve bizottságai által adományozott díszokleveleken,
emléklapokon, emlékplaketteken, jelvényeken, emlékérmeken valamint a
Képviselő-testület által adományozott kitüntetéseken,
f.) a Képviselő-testület bizottságai, a polgármester, az alpolgármesterek, a helyi
önkormányzati képviselők, a jegyző, az aljegyző, az egyes hivatali egységek és
vezetőik részére készített levélpapíron, névkártyákon és arcképes
igazolványokon,
g.) a kisebbségi önkormányzat(ok) épületein, tanácskozótermeiben,
irodahelyiségeiben, rendezvényein, általuk kiadott kiadványokon, általuk
használt bélyegzőkön.
(5) A címert kizárólag engedéllyel lehet használni különösen:
a.) a városban működő intézmények és társadalmi szervezetek által kiadott és az
intézmény, illetve társadalmi szervezet történetét, életét, fejlődését bemutató
kiadványokon,
b.) a város történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, a
városra utaló emléktárgyakon,
c.) az önkormányzat vállalatainak, egyesületeinek, vállalkozásainak
emblémájaként,
d.) a városban rendezett hazai és nemzetközi kulturális, szakmai és
sportrendezvényeken, bajnokságon,
e.) nemzetközi kapcsolatokban és az idegenforgalmi propagandában,
f.) a városra utaló ajándék- és emléktárgyakon,
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(6) A városi címert védjegyként sem önkormányzati, sem más szervek nem
használhatják.
4. §
A városzászló használatának köre
(1) A Magyar Köztársaság zászlajának és a helyi zászlónak együttes használata
esetén a köztársasági zászló elsőbbségét biztosítani kell. A város zászlaját
kizárólag hiteles alakban, méretarányok és színek megtartásával szabad
megjeleníteni.
(2) A város zászlója engedély nélkül használható:
a.) a Polgármesteri Hivatal elhelyezésére szolgáló épületeken állandó jelleggel
kitűzve,
b.) a Polgármesteri Hivatal elhelyezésére szolgáló épületek előtti árbócon
felvonva nemzeti ünnepeken, az Önkormányzat rendezvényein és ünnepségein,
c.) a polgármester irodájában és a képviselő-testületi ülések helyszínén,
d.) az Önkormányzat szervei, intézményei tanácskozótermeiben,
e.) a városi kisebbségi önkormányzat(ok) tanácskozótermeiben,
f.) közterületeken és középületeken nemzeti ünnepek alkalmával, az
Önkormányzat rendezvényeinek alkalmával.
(3) Kizárólag engedéllyel lehet a város zászlóját használni különösen:
a.) a nem Önkormányzat által rendezett hazai és nemzetközi kulturális, szakmai
és sportesemények és rendezvények alkalmával,
b.) megkülönböztetésül a több település részvételével tartott rendezvényeken,
c.) cserezászlóként és – a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével elismerésként,
d.) a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban,
e.) egyéb nem említett esetekben.
5. §
A címer- és zászlóhasználat engedélyezése
(1) A címer és a zászló meghatározott használatát, ábrázolását vagy forgalomba
hozatal céljából történő előállítását a jogosult kérelmére átruházott hatáskörben
a polgármester engedélyezi.
(2) A kérelmet a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Jogi irodájánál kell
előterjeszteni.
(3) A kiadott engedély szólhat:
a.) eseti jelleggel,
b.) határozott időtartamra,
c.) határozatlan időtartamra.
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(4)A címer vagy zászló használatára irányuló kérelmet a 2. számú mellékletben
található formanyomtatványon kell benyújtani, amely tartalmazza:
a./ az engedélyt kérő megnevezését, címét (székhelyét, telephelyét) tevékenységi
körét,
b./ a címer vagy zászló felhasználásának, illetve előállításának célját,
c./ előállítás esetén az előállítani kívánt (emlék)tárgy, jelvény, kiadvány, termék
mennyiségét,
d./ a terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal módját,
f./ a használat időpontját, időtartamát.
(5) Címerrel vagy zászlóval díszített (emlék)tárgy, jelvény, kiadvány, termék
előállítására irányuló kérelemhez mellékelni kell a tárgy tervét, majd elkészülte
után a kérelmező köteles a termék egy példányát vagy annak fénymásolatát az
engedélyezőnek átadni.
(6)A kérelem elbírálása során vizsgálni kell, hogy a kérelmező tevékenységének
jelentősége (pl.: az áru minősége, jellege stb.) indokolttá teszi-e a címer vagy
zászló használatát, az alkalmas- e a közfigyelem felkeltésére és a város iránti
megbecsülés fokozására. Ezt a kérelmezőnek kell bizonyítania.
(7) A címer vagy zászló használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a./ a használatra jogosított megnevezését és címét, illetve székhelyét,
b./ az engedélyezett használati cél megjelölését,
c./ előállítás esetén az engedélyezett mennyiséget,
d./ a terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal módjával kapcsolatos esetleges
kikötéseket,
e./ a használat, illetve az engedély időtartamát.
(8) A kiadott engedélyekről, érvényességük határidejéről az Önkormányzati és
Jogi Irodának nyilvántartást kell vezetni.
(9) A nyilvántartásban fel kell tüntetni:
a./ az ügyszámot, a határozat keltét,
b./ az engedély jogosultjának (képviselőjének) nevét, (elnevezését) és lakcímét
(székhelyét, telephelyét),
c./ az engedélyezett használat céljának megjelölését,
d./ az engedély időtartamát.
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(10) Az engedélyt a polgármester visszavonja:
- ha a címer vagy zászló használata vagy a forgalomba hozatal módja
méltatlan a város rangjához, hírnevéhez,
- az a város lakosságának jogait és jogos érdekeit sérti,
- az engedélyezett céltól vagy az engedélyben meghatározott módtól
eltérő felhasználás esetén.
(11) A polgármester döntése ellen benyújtott fellebbezést a képviselő-testület
bírálja el.
(12) Az e rendelet szerinti eljárási cselekmények elektronikus ügyintézés
keretében nem gyakorolhatók.
6. §1

7. §.
Záró rendelkezések
(1) Jelen rendelet 2005. november 15-én lép hatályba.
2
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a
Tanács 2006/123/EK. irányelvének való megfelelést szolgálja.

Bíró Miklós sk.
polgármester

Dr. Takács Csaba sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalta:
Dr. Hadi Éva
önkormányzati és jogi irodavezető
2012. június 27.
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Hatályon kívül helyezte a 11/2012.(V.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. május 31. napjától.
A 7.§-t a (2) bekezdéssel kiegészítette a 16/2009.(XI.2.) rendelet. Hatályba lépett 2009. november 2.
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1. sz. melléklet

Mátészalka Város címerének leírása
Ívelt oldalú vörös pajzs, talpában hármas halom, amelynek kiemelkedő középen
ezüst színű, jobbra néző, bal lábán álló, felemelt jobb lábában követ tartó
darumadár látható. A pajzsfej közepén ötleveles, nyitott arany korona lebeg.
Mátészalka Város zászlajának leírása
A zászló színe középkék. Alakja téglalap. Középen a város címere, alatta félkör
alakban aranyozott betűkkel „Mátészalka Város” felirattal.
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2. sz. melléklet
Kérelem címer/zászló* használatának engedélyezéséhez
Az engedélyt kérő megnevezése:
címe, (székhely, telephely):
tevékenységi köre:
A címer/zászló* felhasználásának, illetve előállításának célja:

Előállítás esetén az előállítani kívánt (emlék)tárgy, jelvény, kiadvány, termék
mennyisége:
A terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal módja:
A használat időpontja, időtartama:
Dátum
………………………
a kérelmező aláírása
* A kívánt rész aláhúzandó!
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