
Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének 

15/2017. (IX.8.) önkormányzati rendelete 

a város címeréről, zászlajáról, ezek használatáról, valamint 

a közterületek nemzeti és állami ünnepeken történő fellobogózásáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

 

Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének a képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének 3. számú 

mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

Alsózsolca város címere 

 

1. Alsózsolca város címerének leírása 

1. § 

 

Csücsköstalpú pajzs kék mezejében egymás mellett hegyével fölfelé álló ezüst ekevas és 

csoroszlya. A pajzsra helyezve ezüst színű nyílt lovagi sisak, leveles arany koronával. A 

sisakdísz ágaskodó növekvő barna színű szarvas, szarva között kettős ezüst kereszttel, száját 

ezüst nyílvessző üti át. A sisaktartó kék-arany, illetve vörös-ezüst.  

 

2. Alsózsolca város címerének használata és a használat engedélyezése 

2. § 

 

(1) Alsózsolca város címere az e rendeletben szabályozott módon, kizárólag a városra utaló 

jelképként és díszítő elemként használható, amely hatósági eljárás során bélyegzőlenyomaton 

nem alkalmazható, és Magyarország címerének használatát nem helyettesítheti. 

 

(2) A városi címer engedélyhez nem kötötten használható az alábbi esetekben: 

a) az Önkormányzat meghívóin, 

b) az Önkormányzat, annak képviselő-testülete és bizottságai felhívásain, programjain, 

tervein, kiadványain, és tevékenységük során használt levélpapíron, a nem önkormányzati 

szervekkel kötött együttműködési megállapodásokon és szerződéseken, 

c) a protokolláris rendezvényeken, 

d) a város történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon és a városra utaló 

emléktárgyakon, képeslapokon, 

e) az önkormányzat, a képviselő-testület és bizottságai, a polgármester, alpolgármesterek, 

helyi önkormányzati képviselők, jegyző és önkormányzati tisztségviselő által készített 

levélpapíron fejlécként, 

f) az önkormányzat által alapított díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető és emlékérmeken, 

g) ünnepségeken, rendezvényeken, 

h) nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandában, 

i) a város kiemelkedő rendezvényein, jelentősebb kulturális és sportrendezvények 

emléklapjain, jelvényein, érmein, 

j) az önkormányzat hivatalos honlapján és hivatalos lapjában, 



k) az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) tisztségviselői részére 

kizárólag protokolláris felhasználásra készített levélpapír fejlécén, a Hivatalból kimenő iratok 

fejlécén, a polgármester, alpolgármester, a jegyző, az önkormányzati képviselők és az 

önkormányzati intézmények vezetői részére készített névjegykártyákon. 

 

(3) Alsózsolca város címere - a (2) bekezdésében szabályozott eseteket kivéve - más szerv, 

vagy magánszemély részéről csak külön engedély alapján használható fel:  

a) idegenforgalmi és propaganda kiadványokon,  

b) egyéb, kereskedelmi forgalomba kerülő termékeken, ajándéktárgyakon, 

reklámkiadványokon,   

c) épületek homlokzatán,  

d) városi intézmények emblémájában,  

e) egyéb esetekben.  

 

(4) A (3) bekezdésben szabályozott esetekben történő felhasználásra - a felhasználó kérelmére 

- a polgármester ad engedélyt, amely eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

 

3. Alsózsolca város címere használatának engedélyezésére vonatkozó eljárási rend 

3. § 

 

(1) A címer használatára vonatkozó eljárás kérelemre indul. A kérelemnek tartalmaznia kell:  

 a) a kérelmező megnevezését, címét (székhelyét),  

 b) a címerhasználat célját, módját,  

 c) az előállítani kívánt mennyiséget,  

 d) terjesztés, forgalomba hozatal módját,  

 e) a használat időtartamát,  

 f) a címerrel díszített tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképét).  

 

(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell az (1) bekezdésben 

leírtakra vonatkozó döntést, melyben a használattal és forgalomba hozatallal kapcsolatos 

egyéb kikötések is rögzíthetők.  

 

(3) Az engedélyezett céltól vagy az engedélyben meghatározott módtól eltérő felhasználás 

esetén az engedély visszavonható. 

 

(4) A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet.  

 

 

4. Alsózsolca város címere használatának korlátai 

4. § 

(1) Nem használható a címer:  

a) közerkölcsöt sértő kiadványokon, tárgyakon, 

b) mások jogait, a köz érdekét vagy nyomós magánérdeket sértő módon, 

c) politikai szervezet és jelöltet állító civil szervezet tevékenysége során, valamint 

szimbólumrendszerében, kiadványain, szórólapjain, más reklámhordozóin. 

 

(2) Az állami és városi címer együttes használata esetén Magyarország címerének - különösen 

elhelyezésével, méretével - elsőbbséget kell biztosítani.  



5. Alsózsolca város címere ábrázolásának módjai 

5. § 

 

(1) Alsózsolca város címerét kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni. 

 

(2) Nyomdai úton történő előállítás esetén a címer fekete-fehér színben is felhasználható és a 

címer kizárólag a tárgy anyagának a színében (fém, bőr, fa stb.) is megjelenhet.  

 

II. Fejezet 

Alsózsolca város zászlaja 

 

1. Alsózsolca város zászlajának leírása 

6. § 

 

Alsózsolca város 2:1 arányú, téglalap alakú, hosszában ezüsttel és kékkel harántosztott, szélén 

körben arany (sárga) színű rojtozással. A zászló közepén a város címere helyezkedik el, alatta 

Alsózsolca - arannyal hímzett- felirattal.  

 

2. Alsózsolca város zászlajának előállítása, őrzése 

7. § 

 

(1) A zászló a hivatalban kerül megőrzésre. 

 

(2) Az őrzésre kerülő zászló 90 X 180 cm, anyaga selyem és kézi hímzésű.  

 

(3) A zászló - a leírt zászlóval azonos színben és a méretarányok megtartásával - más 

anyagból és nagyságban is előállítható.  

 

3. Alsózsolca város zászlajának használata 

8. § 

(1) A zászló lobogóként is használható.  

 

(2) A városi zászló engedély nélkül az alábbi esetekben használható:  

a) nemzeti és állami ünnepek alkalmával, amikor Magyarország zászlajának elsőbbségét 

biztosítani kell,  

b) a képviselő-testület ülésein és más jelentősebb helyi események, rendezvények alkalmával,  

c) megkülönböztetésül több település részvételével tartott rendezvényeken,  

d) a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatok esetén emlék és cserezászlóként, 

lobogóként, 

e) az Önkormányzat ülésein és más jelentősebb - kizárólag helyi - események, rendezvények 

alkalmával. 

 

(3) A városi zászló használata Magyarország zászlajának használatát nem helyettesítheti.  

 

 

 

 

 

 

 



4. Alsózsolca város zászlaja használatának engedélyezésére vonatkozó eljárási rend 

9. § 

 

(1) A városi zászló 8. § (2) bekezdésében meghatározottakon kívüli használatára és 

engedélyezésére vonatkozóan a 3. §-ban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.  

 

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott esetekben az engedélykérelmekről a polgármester dönt. 

 

 

5. Alsózsolca város fellobogózása 
10. § 

 

(1) A fellobogózás és ünnepi feldíszítés időpontjai: 

a) a magasabb szintű jogszabályok által nemzeti és állami ünneppé nyilvánított napokon, 

b) a polgármester a fellobogózást más ünnepek esetén vagy gyász alkalmával is elrendelheti 

és egyúttal meghatározza a fellobogózandó közterületeket és középületeket. 

 

(2)  A közterületek zászlókkal való feldíszítéséért az Alsózsolcai Városüzemeltetés, az egyéb 

középületek fellobogózásáért az adott intézmény vezetője a felelős. 

 

(3) A fellobogózásra kötelezettek az ünnepeket megelőző nap 12 óráig kötelesek eleget tenni 

az előírásoknak. 

 

(4) A fellobogózásra, feldíszítésre igénybe vehető a nemzeti zászló és Alsózsolca város 

zászlaja egyenlő arányban. 

 

(5) Az európai zászlót a középületeken minden olyan esetben ki kell tűzni, amikor a nemzeti 

zászló kitűzésére sor kerül, vonatkozik ez a rendelkezés az európai lobogó felvonására is. 

 

 

III. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

11. § 

 

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének a város címeréről, 

zászlójáról, valamint azok használatáról szóló 12/1991. (IX. 25.) önkormányzati rendelete. 

 

 

                        Szilágyi László       Marcsikné Orosz Emese 

                         polgármester          jegyző  

 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet 2017. szeptember 8. napján kihirdetésre került. 

 

                                                                  Marcsikné Orosz Emese 

                            jegyző 


