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Tisztelt Közgyűlés!

Rendelet-tervezetre: Minősített többség!
Határozati-javaslatra: Egyszerű többség!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Közgyűlése 2011-ben alkotta meg helyi rendeletét a városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név használatáról, az azóta eltelt időszakban két módosításon esett át.
Az előterjesztés általános indokolása, hogy az Önkormányzatnak és Szekszárd területén
élőknek is érdeke a rendezett településnév-használat. Nem érdektelen, hogy a helység nevét
milyen célra, milyen tevékenység mellett stb. kívánják használni. A beérkező kérelmek száma
alapján valószínűsíthető, hogy a lakosságnak, illetve a vállalkozásoknak nincs tudomásuk az
önkormányzat fenti tárgyban alkotott rendeletéről.
Ezt figyelembe véve javasoljuk, hogy a „Szekszárd” név használatára engedélyt kapott kérelmezők a jövőben a város honlapján megjelenhessen. A módosítás elfogadását követően a
kiadott és a visszavont engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet és gondoskodik a nyilvántartás folyamatos, naprakész állapotáról. A nyilvántartás az Önkormányzat honlapján kerül
közzétételre. Mivel ezáltal a kérelmezettek adata nyilvánosságra kerülnek, így az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.) 20. § (3) bekezdésének eleget téve erről előzetesen tájékoztatni kell az érintetteket:
„(3) Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a (2) bekezdés szerinti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.”
A helyi rendelet elfogadását követően az önkormányzat honlapján közzétételre kerül, így
ezen jogszabályhelynek megfelelünk.
A rendelet módosításának elfogadását követően az Info. tv. 65. §-ának eleget téve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kérelmeznünk kell az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételét.
Az elmúlt Közgyűlésen a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítása során a hatályos rendelet kiegészült azzal, hogy a rendelet-tervezeteket társadalmi egyeztetésre kell bocsájtani, erről a 31/A. § szakasza az alábbiakról rendelkezik:
31/A. § (1) A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében
a természetes személyek, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére megadott elektronikus levélcímen.
(2) A rendelet-tervezetet hirdetmény formájában az önkormányzat honlapján közzé kell tenni
úgy, hogy a véleményezésre jogosultaknak elegendő idő, de legalább három nap álljon rendelkezésére a tervezettel kapcsolatos véleményeik kifejtésére.
(3) Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, nem kapcsolódik a
rendelet-tervezet tárgyához, vagy név nélkül érkezett.
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(4) A beérkezett véleményeknek és a véleményezők nevének, e-mail címének kezelése a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapig történik. Amennyiben a véleményezett rendelet nem lép hatályba a véleményeket és a véleményezők nevét, e-mail címét
legkésőbb a vélemény beérkezését követő három hónapon belül törölni kell. A (2) bekezdés
szerinti hirdetményben erről és az egyéb adatvédelmi előírásokról az érintetteket előzetesen
tájékoztatni kell.
(5) A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül törölni kell.
(6) A rendelet-tervezet előkészítője mérlegeli a beérkezett véleményeket és azok értékelését
az előterjesztésbe beépítve terjeszti az illetékes szakbizottság, valamint a közgyűlés elé.
(7) A beérkezett és feldolgozott véleményről, annak figyelembe vételéről, mellőzéséről vagy
elutasításáról a véleményt adót az általa megjelölt e-mail címen a közgyűlés döntését követő
öt munkanapon belül értesíteni kell.
(8) Nem kell véleményezésre bocsátani:
a) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló,
b) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló,
c) az állami támogatásokról, a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló,
d) a helyi adókról szóló,
e) a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos kérdésekről szóló,
f) a rendkívüli közgyűlési ülés napirendjén szereplő
rendelet-tervezeteket.
Mindezen rendelkezéseknek eleget téve a www.szekszard.hu honlapon hirdetményt tettünk
közzé, melyben tájékoztattuk a lakosságot erről a lehetőségről.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) kötelező feladatként
állítja a jogszabály előkészítője elé, hogy előzetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve
ezzel a szabályozás várható következményeit. Megfelelve a Jat. 17. § (1)-(2) bekezdésében
foglalt előírásnak, az előzetes hatásvizsgálat eredményéről hatásvizsgálati lapot készítettünk, melyet tájékoztatásul csatolunk az előterjesztéshez.
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 4. § (5) bekezdése úgy rendelkezik:
„(5) A történelem kiemelkedő személyiségének nevét a Magyar Tudományos Akadémia engedélyével, olyan elnevezést pedig, amelyhez másnak jogi érdeke fűződik, csak a jogosult
hozzájárulásával lehet a cégnévben szerepeltetni.”
Az önkormányzat, mint jogi személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
alapján jogosult fellépni az elnevezését használóval szemben, ha az jogát, jogos érdekét sérti.
Erre tekintettel az előterjesztés mellékletét képezi egy határozati javaslat, melyben a közgyűlés felhívja a Polgármesteri Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal), hogy készítsen egy felhívást arra vonatkozóan, hogy azok a cégek, amelyek a „Szekszárd” településnevet már felvették, jelentkezzenek a Hivatalban, hogy a nyilvántartásba őket is fel tudjuk venni. A határozati
javaslat második pontja, felkéri a Hivatalt, hogy vizsgálja meg a bor „Szekszárd” településnév használatának jogi lehetőségeit.
Az előterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményezésre megkapta, melyet a
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közgyűlés hetében fog tárgyalni.
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelettervezetet fogadja el.
Szekszárd, 2015. október 7.
Dr. Varga Katalin
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy tegyen közzé felhívást a „Szekszárd” nevet jelenleg előzetes engedély
nélkül használók számára, hogy regisztrált használóként a nyilvántartásba vételről
adott határidőig intézkedhessenek.
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése felkéri a Hivatalt, hogy
vizsgálja meg a bor „Szekszárd” település-név használata szabályozásának jogi lehetőségeit.

Felelős: dr. Varga Katalin jegyző
Határidő: 1. pont tekintetében: 2015. október 30.
2. pont tekintetében: 2015. december 15.
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításának társadalmi hatása, abban mutatható ki, hogy az elfogadást követően a „Szekszárd” név felvételére jogosított nyilvántartás a város honlapján bárki számára elérhető lesz és annak adattartalma megismerhetővé válik. Gazdasági, költségvetési hatása nem releváns.
b) Környezeti és egészségügyi következményei: Nem releváns.
c)

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának
adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő hatása.

d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogszabály megalkotása azért szükséges, mivel az önkormányzatnak, illetve a településen élőknek is érdeke, hogy rendezett legyen a településnév-használata
és jobban megismerjék az önkormányzat témában alkotott rendeletét, valamint hogy
lehetőség legyen az engedély-nyilvántartás meghatározott adatainak közzétételére. A
jogalkotás elmaradásának következménye lehet, hogy továbbra is kevéssé ismert a jogalkalmazók számára a helyi jogszabály, így az nem is hatályosul.
e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltétek rendelkezésre állnak.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
……../2015. (…….) önkormányzati rendelete
a városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név használatáról szóló
37/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
kikérésével – a következőket rendeli el:
1. § A városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név használatáról szóló 37/2011.
(VI. 1.) önkormányzati rendelet a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) A kiadott és a visszavont engedélyekről és a regisztrált használókról a jegyző
nyilvántartást vezet és gondoskodik a nyilvántartás folyamatos, naprakész állapotáról.
(2) A nyilvántartásban fel kell tüntetni:
a) a döntés számát, a határozat keltét,
b) a jogosított nevét (elnevezését) és lakcímét (székhelyét),
c) a jogosított képviselője nevét és címét,
d) az engedély időtartamát,
e) az engedély visszavonásának tényét, a döntés számát, a határozat keltét és a használat
joga megszűnésének napját.
(3) A nyilvántartást Szekszárd város honlapján közzé kell tenni.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ács Rezső
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző
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Hatályos rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket!
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének
37/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
a városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név használatáról*
a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 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 Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok véleményének kikérésével
- a következőket 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 Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az önkormányzati jelkép, valamint a „Szekszárd” név használat engedélyezésével kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(3)1 A jelkép használat, valamint a „Szekszárd” név 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 terméskőből épült várfalon, kék mezőben, jobbról
kétfürtű arany szőlőtőke, balról három arany búzakalász között vörös fedelű, terméskőből épült nyílt harangtorony, melyet középen gerenda oszt ketté: a födél alól arany szőlőfürt, 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 hasz*
1

A rendeletet a Közgyűlés a 2011. május 26-i ülésén fogadta el.
Módosította a 30/2012.(VI.5.) szekszárdi ör. 6. §. Hatályos 2012. június 6-tól.
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nálható. Közigazgatási tevékenység során nem alkalmazható.
(2) A város címere utaló jelképként különösen az alábbi helyeken és esetekben alkalmazható:
a) a közgyűlés meghívóin,
b) a közgyűlés és a bizottságok felhívásain, programjain, tervein, megállapodásokon
és szerződéseken,
c) a város történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, a városra
utaló emléktárgyakon,
d) a közgyűlés által alapított /kiadott/ díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető
vagy emlékérmeken,
e) önkormányzati ünnepségek, rendezvények meghívóin,
f) önkormányzati nemzetközi kapcsolatokban és az idegenforgalmi propagandákban,
g) az önkormányzat bizottságai, tisztségviselői által az önkormányzat megbízásából
eredő tevékenységük során használt levélpapíron,
h) a polgármester ünnepi alkalmakkor a város címerével ellátott kék vállszalagot visel,
i) a közterület-felügyelő szolgálata teljesítésekor egyenruháján a város címerét
karjelzésként viseli.
(3) A város címere díszítő és utaló jelképként huzamosabb időn át a polgármester külön
engedélyével alkalmazható
a) a város hagyományokkal rendelkező intézményei, üzemei által kiadott és a várossal vagy az intézmény, üzem történelmével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon.
b) a város jelentősebb kulturális intézményeinek és sportszervezeteinek emléklapjain, jelvényein, érméin.

(4) A város címere díszítő és utaló jelképként a polgármester esetenként adott engedélyével felhasználható
a) a várossal összefüggő 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 - díszítő
és utaló jelképként - a város címerének használatát.

4. § A város címere védjegyként nem használható.
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4. A címer használatának módja
5. § (1) A város címerét kizárólag hiteles alakban a címerábrák hűségének, méretarányainak
és színeinek megtartása mellett szabad ábrázolni.
(2) Egyes esetekben - a külön engedélyben megjelölt módon - megengedhető, hogy a
város címere kizárólag az anyag színében /fém, fa, bőr, 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 történő felhasználását, illetőleg forgalomba hozatal céljából való előállítását a polgármester engedélyezi.
(3) A polgármester a címer használatára, előállítására vonatkozó engedélyében e rendeletben foglaltakon túlmenően külön előírásokat is megszabhat.
(4) A 3. § (3) bekezdésében adott külön engedély érvényessége meghatározott időpontig vagy visszavonásig szólhat. Erről 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 kérelmező nevét és címét,
a címer felhasználásának, illetve előállításának célját,
az előállítás esetén előállítandó mennyiséget,
a forgalomba hozatal vagy terjesztés módját,
a kereskedelmi forgalom esetén a javasolt egységárat,
a címer használatának időtartamát,
a kérelmező szervnél a címer felhasználásáért felelős személy nevét és beosztását.

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

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,
e) a felhasználás idejét, illetve az érvényesség időtartamát,
f) a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb előírásokat.
9
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(3) A kiadott engedélyről, érvényességük határidejéről 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 kérelemtől, a kiadott engedélytől eltér.
5. A zászló leírása
9. § A városi zászló világoskék színű, közepén a város címerét, a címer felett Szekszárd feliratot tartalmazza.

6. A zászlóhasználat köre
10. § A városi zászló a városra való utalás megjelenését célzóan a következő helyeken és
esetekben használható:
a) a közgyűlés üléseinek idején a városháza homlokzatán elhelyezett zászlótartóban,
b) a város életében jelentős - 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 következő esetekben lehet
használni:
a) a közgyűlés által alapított (kiadott) díszokleveleken, emléklapokon,
b) önkormányzati nemzetközi kapcsolatokban.
9. „Szekszárd” név használata
13. § (1) Jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, egyéni vállalkozók
elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához, fesztiválok, és más rendezvények elne10
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vezéséhez, illetve embléma, jelvény, kiadvány vagy dísz, ajándék és más használati tárgyak, egyéb termékek készítéséhez és forgalmazásához a „Szekszárd” kifejezést, annak
toldalékos vagy bármely más kötőjeles és egyéb írásmódú megjelölését engedéllyel
vehetik fel, illetve használhatják.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott név felvétele és használata csak azok számára
engedélyezhető, akiknek tevékenysége kötődik Szekszárdhoz, valamint a tevékenység
tervezett célja nem sérti Szekszárd jó hírét, illetve az önkormányzat érdekeit, nincs
adó- és egyéb tartozásuk.
(3) 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.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét és székhelyét,
b) a kérelmező tevékenységi körét,
c) a használat célját és módját,
d) a használat időtartamát,
14/A. § (1) A kiadott és a visszavont engedélyekről és a regisztrált használókról a jegyző nyilvántartást vezet és gondoskodik a nyilvántartás folyamatos, naprakész állapotáról.
(2) A nyilvántartásban fel kell tüntetni:
a) a döntés számát, a határozat keltét,
b) a jogosított nevét (elnevezését) és lakcímét (székhelyét),
c) a jogosított képviselője nevét és címét,
d) az engedély időtartamát,
e) az engedély visszavonásának tényét, a döntés számát, a határozat keltét és a használat
joga megszűnésének napját.
(3) A nyilvántartást Szekszárd város honlapján közzé kell tenni.

11. Szabálysértési rendelkezések
15. §2
12. Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
2

Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 32/2012.(V.31.) szekszárdi ör. 1. § 16. pont Hatálytalan 2012. május 31-től.
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17. § Ez a rendelet a belső 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 jelképekről 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 belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelvnek megfelelő módosításáról szóló 23/2009. (X. 30.) szekszárdi
ör. 2. §-a.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyző

Kihirdetési záradék:
A kihirdetés napja: 2011. június 1.

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyző

Módosította a

30/2012.(VI.5.) szekszárdi ör. 6. §
32/2012.(V.31.) szekszárdi ör. 1. § 16. pont
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1. melléklet a 37/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Szekszárd Megyei Jogú Város Címere
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