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Minısített szótöbbség
Tisztelt Közgyőlés!
Az elıterjesztés általános indoklása, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a
2010. december 16-i ülésén fogadta el az általa alkotott helyi rendeletek felülvizsgálatának ütemtervét. Az ütemterv szerint a Közgyőlés február hónapban felülvizsgálja többek között a városi önkormányzati jelképekrıl és használatukról szóló 12/1991. (VII. 11.) önkormányzati rendeletét is.

A 2011. január 1-jén hatályba lépett jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 8. § (2) bekezdése
szerint nem lehet módosítani a rendelet bevezetı részét. Figyelemmel arra, hogy a 12/1991. (VII. 11.)
önkormányzati rendelet bevezetı részét is módosítani szükséges a felhatalmazást adó jogszabály megjelölése miatt, valamint a felülvizsgálat során számos új rendelkezés beépítésére teszek javaslatot,
kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy új rendeletet alkosson a tárgykörben, a korábbi jogszabály hatályon
kívül helyezésével egyidejőleg. Új elemként jelenik meg a rendelet-tervezetben, hogy szabályozásra
kerül a „Szekszárd” név használata is.
A rendelet-tervezet indoklása:
1. A rendelet-tervezet bevezetı részéhez: A jelenleg hatályos rendelet bevezetı rendelkezése módosításra szorul, mivel az eredeti jogalkotó hatáskörben megalkotni tervezett helyi önkormányzati
rendelet esetében az önkormányzat eredeti jogalkotói hatáskörét megállapító rendelkezésként az
Alkotmány 44/A. § (2) bekezdését kell megjelölni, illetve rögzítésre került, hogy az Alkotmány
mely feladatkörében eljárva kell megalkotni a rendeletet.
2. A rendelet-tervezet 1. §-ához: A rendelet egészére vonatkozó általános rendelkezések kerültek
megfogalmazásra. Rögzítésre került, hogy melyek az önkormányzati jelképek, hogy a polgármester gyakorolja - a 2004. évi CXL. törvény szerint - az ezzel kapcsolatos hatáskört.
3. A rendelet-tervezet 2. §-ához: A címer pontos leírását fogalmazza meg, melynek pontos képi
mását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. A rendelet-tervezet 3. és 4. §-ához: A címer használatának körét határozza meg. A jelenleg hatályos rendelethez képest apró pontosítás került a szövegben. (3. § (2) bekezdés f) és g) pont kiegészítésre került az „önkormányzat” kifejezéssel)
5. A rendelet-tervezet 5., 6., 7., 8. §-ához: A címer használatának módját fogalmazza meg. A jelenleg hatályos rendelethez képest kiegészült a 8. §-sal, amelyben szabályozásra került, hogy a polgármester mely esetekben vonhatja vissza a címerhasználati engedélyt (nem új szabályozás a je-
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lenleg hatályos rendelet más szakaszában szabályozza.)
6. A rendelet-tervezet 9., 10 §-ához: A zászló pontos leírását fogalmazza meg, valamint a zászlóhasználat körét határozza meg. A jelenleg hatályos rendelethez képest változás nem történt.
7. A rendelet-tervezet 11.., 12. §-ához: A pecsét pontos leírását fogalmazza meg, valamint a pecsét
használatának körét határozza meg. A jelenleg hatályos rendelethez képest változás nem történt.
8. A rendelet-tervezet 13. §-ához: A jelenleg hatályos rendelet nem tartalmaz rendelkezést a „Szekszárd” név használatáról, a gyakorlati tapasztalatok miatt szükségessé vált a helyi rendeletben ennek szabályozása.
9. A rendelet-tervezet 14. §-ához: A „Szekszárd” név felvételének kérelmezésérıl rendelkezik.
10. A rendelet-tervezet 15. §-ához: A rendelethez kapcsolódó szabálysértési tényállásokat és kiszabható büntetéseket fogalmazza meg.
11. A rendelet-tervezet 16., 17. 18. §-ához: A záró rendelkezések között a hatályba lépésrıl, a régi
rendelet hatályon kívül helyezésérıl, valamint a jogharmonizációs rendelkezéseket szabályozza.
A rendelet-tervezetet 2011. április 15-én - e-mailben - elküldtük a Tolna Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarának, a szekszárdi Hegyközségnek, valamint a Tolna Megyei Agárkamarának, hogy a rendelettel kapcsolatban juttassák el véleményüket legkésıbb április 22-éig. Mivel az elıterjesztés elıbb
kerül kiküldésre a Tisztelt Közgyőlés tagjainak, így az ülésen szóban ismertetem a beérkezett véleményeket.
Az elıterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tárgyalja, és a Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok
véleményezésre megkapta.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztést tárgyalja meg, és az új rendeletet fogadja el.
Szekszárd, 2011. április 20

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének ……../2011. (…..) önkormányzati rendelete a
városi önkormányzati jelképekrıl és a „Szekszárd” né
használatáról
(t e r v e z e t)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3.
melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok véleményének kikérésével - a következıket rendeli el:
1.

Általános rendelkezések

1. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) jelképei: a címer, a zászló és a pecsét.
(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban: közgyőlés) az önkormányzati jelkép, valamint a „Szekszárd” név használat engedélyezésével kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(3) A jelkép használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt kell alkalmazni.
2.

A címer leírása

2. § (1) Szekszárd város címere: négy sor terméskıbıl épült várfalon, kék mezıben, jobbról kétfürtő arany szılıtıke, balról három arany búzakalász között vörös fedelő, terméskıbıl épült nyílt harangtorony, melyet
középen gerenda oszt ketté: a födél alól arany szılıfürt, a gerendáról arany harang csüng alá. A pajzson
arany címer korona.
(2) A címer hiteles képét az 1. melléklet tartalmazza.
3.

A címer használatának köre

3. § (1) A címer a város történelmi múltjára és mai jellegzetességére utaló jelképként használható. Közigazgatási
tevékenység során nem alkalmazható.
(2) A város címere utaló jelképként különösen az alábbi helyeken és esetekben alkalmazható:
a) a közgyőlés meghívóin,
b) a közgyőlés és a bizottságok felhívásain, programjain, tervein, megállapodásokon és szerzıdéseken,
c) a város történetével, életével, fejlıdésével foglalkozó kiadványokon, a városra utaló emléktárgyakon,
d) a közgyőlés által alapított /kiadott/ díszokleveleken, emléklapokon, kitüntetı vagy emlékérmeken,
e) önkormányzati ünnepségek, rendezvények meghívóin,
f) önkormányzati nemzetközi kapcsolatokban és az idegenforgalmi propagandákban,
g) az önkormányzat bizottságai, tisztségviselıi által az önkormányzat megbízásából eredı tevékenységük során használt levélpapíron,
h) a polgármester ünnepi alkalmakkor a város címerével ellátott kék vállszalagot visel,
i) a közterület-felügyelı szolgálata teljesítésekor egyenruháján a város címerét karjelzésként viseli.
(3) A város címere díszítı és utaló jelképként huzamosabb idın át a polgármester külön engedélyével alkalmazható,
a)

a város hagyományokkal rendelkezı intézményei, üzemei által kiadott és a várossal vagy az intézmény, üzem történelmével, életével, fejlıdésével foglalkozó kiadványokon.
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b) a város jelentısebb kulturális intézményeinek és sportszervezeteinek emléklapjain, jelvényein, érméin.

(4) A város címere díszítı és utaló jelképként a polgármester esetenként adott engedélyével felhasználható
a) a várossal összefüggı kiállításokon,
b) a városra utaló emlék- és ajándéktárgyakon,
c) és jelvényeken.
(5) A polgármester a nemzetközi kapcsolatokban, az idegenforgalomban és egyéb, a város érdekét szolgáló
indokolt esetben nem városi szerveknek is engedélyezheti - díszítı és utaló jelképként - a város címerének
használatát.

4. § A város címere védjegyként nem használható.
4.

A címer használatának módja

5. § (1) A város címerét kizárólag hiteles alakban a címerábrák hőségének, méretarányainak és színeinek megtartása mellett szabad ábrázolni.
(2) Egyes esetekben - a külön engedélyben megjelölt módon - megengedhetı, hogy a város címere kizárólag
az anyag színében /fém, fa, bır, stb./ készüljön, vagy a több árnyalatú színskála helyett fekete-fehér színben
kerüljön kivitelezésre.

6. § (1) A címer a városra utaló jelképként a 3. § (2) bekezdésében felsorolt esetekben külön engedély nélkül
használható.
(2) A város címerének a 3. § (3) bekezdésében felsorolt esetekben történı felhasználását, illetıleg forgalomba hozatal céljából való elıállítását a polgármester engedélyezi.
(3) A polgármester a címer használatára, elıállítására vonatkozó engedélyében e rendeletben foglaltakon
túlmenıen külön elıírásokat is megszabhat.
(4) A 3. § (3) bekezdésében adott külön engedély érvényessége meghatározott idıpontig vagy visszavonásig
szólhat. Errıl a polgármester által kiadott engedélyben kell határozni.

7. § (1) A városi címer használatának engedélyezése iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a kérelmezı nevét és címét,
a címer felhasználásának, illetve elıállításának célját,
az elıállítás esetén elıállítandó mennyiséget,
a forgalomba hozatal vagy terjesztés módját,
a kereskedelmi forgalom esetén a javasolt egységárat,
a címer használatának idıtartamát,
a kérelmezı szervnél a címer felhasználásáért felelıs személy nevét és beosztását.

(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

az engedélyes szerv megnevezését és címét,
az engedélyezett felhasználási cél megjelölését,
a terjesztés és forgalomba hozatal módjával kapcsolatos kikötéseket,
a kereskedelmi forgalomba hozatal esetén az egységárat és az engedélydíj mértékét,
a felhasználás idejét, illetve az érvényesség idıtartamát,
a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb elıírásokat.
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(3) A kiadott engedélyrıl, érvényességük határidejérıl nyilvántartást kell vezetni.
8. § A polgármester a címerhasználati engedélyt visszavonhatja, ha
a) az engedélyes a 15. §-ban meghatározott szabálysértést elkövette,
b) az engedélyes a címer felhasználása során a kérelemtıl, a kiadott engedélytıl eltér.
5.

A zászló leírása

9. § A városi zászló világoskék színő, közepén a város címerét, a címer felett Szekszárd feliratot tartalmazza.

6.

A zászlóhasználat köre

10. § (1) A városi zászló a városra való utalás megjelenését célzóan a következı helyeken és esetekben használható:
a) a közgyőlés üléseinek idején a városháza homlokzatán elhelyezett zászlótartóban,
b) a város életében jelentıs - kizárólag helyi események alkalmával - az önkormányzati szervek, vállalatok, intézmények ünnepségein, rendezvényein,
c) megkülönböztetésül a több település /város/ részvételével tartott rendezvényeken,
d) a város bel-és külföldi kapcsolataiban emlék-, és cserezászlóként a vállalatok, intézmények kollektívájának a helyi célok végrehajtásában végzett jó munkája elismeréseként, kitüntetésként zászló,
vándorzászló formájában a juttatásnak a zászlón való feltüntetésével, külön határozattal történt
adományozás alapján.
7.

A pecsét leírása

11. § Az önkormányzat pecsétje (a továbbiakban: pecsét) kör alakú, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata feliratot és a város címerét tartalmazza.
8.

A pecsét használatának köre

12. § A pecsétet az önkormányzatra vonatkozó jelképként a következı esetekben lehet használni:
a) a közgyőlés által alapított (kiadott) díszokleveleken, emléklapokon,
b) önkormányzati nemzetközi kapcsolatokban.
9.

„Szekszárd” név használata

13. § (1) Jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetek, egyéni vállalkozók elnevezésükhöz,
tevékenységük gyakorlásához, fesztiválok, és más rendezvények elnevezéséhez, illetve embléma, jelvény,
kiadvány vagy dísz, ajándék és más használati tárgyak, egyéb termékek készítéséhez és forgalmazásához a
„Szekszárd” kifejezést, annak toldalékos vagy bármely más kötıjeles és egyéb írásmódú megjelölését engedéllyel vehetik fel, illetve használhatják.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott név felvétele és használata csak azok számára engedélyezhetı,
akiknek tevékenysége kötıdik Szekszárdhoz, valamint a tevékenység tervezett célja nem sérti Szekszárd
jó hírét, illetve az önkormányzat érdekeit, nincs adó- és egyéb tartozásuk.
(3) Állati vagy növényi eredető alapanyagból származó termékek elnevezésében a „Szekszárd név” felvétele és használata csak akkor engedélyezhetı, ha az adott termék kizárólag Szekszárd közigazgatási területén termelt alapanyag felhasználásával került elıállításra.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatára, az önkormányzat szervezeteire, intézményeire, gazdasági társaságaira és sajtótermékére.
10. A „Szekszárd” név felvételének kérelmezése
14. § (1) A név felvétele vagy használata iránti kérelmet a polgármesterhez írásban kell benyújtani.
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(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmezı nevét és székhelyét,
b) a kérelmezı tevékenységi körét,
c) a használat célját és módját,
d) a használat idıtartamát,
e) állati vagy növényi eredető alapanyagból származó termékek esetében a felhasznált alapanyag eredetére vonatkozó nyilatkozatot is, mely tartalmazza a termék elıállítása során felhasznált alapanyagok megnevezését, valamint a termelıhely, telephely pontos megjelölését.
11. Szabálysértési rendelkezések
15. § (1) Aki e rendelet 3. §, 4. §, 5. §, 10. §, 12. §, 13. §-ában, valamint a 6.§-ának (2), (3), (4) bekezdésében
foglaltakat megszegi szabálysértést követ el és 50. 000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés tetten ért elkövetıje ellen a közterület-felügyelı háromezer forinttól húszezer forintig terjedı helyszíni bírságot szabhat ki.
(3) Azt a dolgot, amelyre nézve a szabálysértést elkövették, el lehet kobozni.
12. Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követı 5. napon lép hatályba.
17. § Ez a rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006.december 12-i 2006/123/EK Európai Parlamenti és
Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
18. § Hatályát veszti:
1. a városi önkormányzati jelképekrıl és használatukról szóló 12/1991. (VII. 11.) KT. számú rendelet.
2. az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 11/2000. (IV. 17.) Kgyr. 2. §-a.
3. az egyes önkormányzati rendeletek Ket. Harmonizációs módosításáról szóló 21/2005. (X. 3.) szekszárdi ör. 5-9. § és 29. § (5) bekezdés b) pontja.
4. az egyes önkormányzati rendeletek belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek megfelelı módosításáról szóló 23/2009. (X. 30.) szekszárdi ör. 2. §-a.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı

8
1. melléklet a …./2011. (…..) önkormányzati rendelethez
Szekszárd Megyei Jogú Város Címere

