
Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

3/2018. (III.28.) önkormányzati rendelete az 

Újhartyán Város jelképeiről és használatuk rendjéről, valamint a közterületek nemzeti 

ünnepeken történő fellobogózásának szabályairól 

 

Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) 

bekezdésében, továbbá Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 

kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7. § (6) bekezdésében és 24. § (5) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének i) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A város jelképei és leírásuk 

1.§ Újhartyán Város (a továbbiakban: város) jelképei - mint a város történelmi múltjára utaló 

szimbólumok -: a címer és a zászló. 

 

2. § (1) A címer leírása: Egy háromszögű, középen hasított pajzs, melynek jobb szélső 

mezőjében az Árpádok ősi   színei, vörös és ezüst sávok láthatók a falu Árpád-kori alapítására 

utalva. Eme szimbólum a település történetének legfontosabb eseményét, az árpádkori első 

megtelepedést fejezi ki. A baloldali mező kék hátterében ( a sváb lakosságra utalóan ) a falu 

pecsétjéből vett szimbólum látható, mely egy összekötött búzakéve. Ezen utóbbi szimbólum a 

betelepült        svábság szorgalmára, mezőgazdasági tevékenységére utal. 

 

(2) A címer hiteles ábrázolását az 1. melléklet tartalmazza. 

 

3. § (1) A zászló leírása: Két színmezőre tagolódó téglalap alakú lobogót ábrázol, középen a 

községi címerrel. A bal szélső színmező (sáv) kék hátterén a címer hétszer vágott mezője, 

vagyis az árpádsáv helyezkedik el, míg a jobb szélső színmező fehér hátterén a címer kék 

mezője látható. A zászló színei a címer fő színeit ismétlik a zászlótan szabályai szerint.  A 

heraldika és a vexilológia ( zászlótan )  értelmében az ezüst szín a fehérrel, az arany pedig a 

sárgával helyettesíthető, azonban egy zászlón vagy címeren belül vagy csak fémszín ( arany, 

ezüst ), vagy csak helyettesítő szín ( sárga, fehér ) alkalmazható. 

 

(2) A rúdra erősített zászló szélességének és hosszúságának aránya 2:3, míg az őrfára felvont 

lobogók aránya 1:2. Erre a jobb láthatóság érdekében van szükség. A lengő zászlónak nagyobb 

méretűnek kell lennie, mert azon címer is elhelyezésre kerül. 

 

(3) A zászló hiteles ábrázolását a 2. melléklet tartalmazza. 

 

2. A címer használatának rendje 

4. § (1) A város címerét – mint utaló és díszítő jelképet – kizárólag e rendeletben meghatározott 

hiteles alakban, a méretarányok és színek pontos megtartása mellett lehet felhasználni és 

alkalmazni.  

 



(2) A város címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles 

ábrázolást. Amennyiben nincs lehetőség a városi címer eredeti színben való ábrázolására, akkor 

az csak a hordozó tárgy anyagának színében, a heraldika általános szabályainak és 

színjelzéseinek megtartásával történhet. 

 

(3) A város címere képviselő-testületi hozzájárulás nélkül használható: 

a) Újhartyán Város Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) pecsétjén, 

körpecsétjén; az önkormányzat és szerveinek, polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek 

készített levélpapírok fejlécén, borítékjain, névjegykártyákon; 

b) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy 

emlékérmeken; 

c) a Városháza és az önkormányzat intézményeinek épületének bejáratánál, a Városháza 

dísztermében, valamint a polgármesteri és jegyzői irodában; 

d) az önkormányzat ünnepi rendezvényein; 

e) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a város életével foglalkozó kiadványokon, 

meghívókon, emlék- és ajándéktárgyakon; 

f) a városba vezető utak mellett, a városhatárt jelző táblán; 

g) a városban található információs táblákon,  

h) az önkormányzat és a Vecsési Polgármesteri Hivatal hivatalos honlapján.  

i) a város belterületi és külterületi utcatábláin 

 

(4) A (3) bekezdés e) pontjában meghatározottakon kívül más természetes vagy jogi személy 

által készített kulturális jellegű illetve célú kiadványokon, termékeken a címer használatát – 

kérelemre – a Képviselő-testület engedélyezheti. 

 

5. § (1) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért gyártási vagy 

forgalmazási díjat kell fizetni, amelynek mértékét a Képviselő-testület állapítja meg. 

 

(2) A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formájában vagy az elért árbevétel 

arányában. Az átalány összege gazdálkodó szervezeteknél 1000,- Ft-tól 50.000,- Ft-ig terjedhet. 

Az árbevétel után megállapítható díj mértéke az éves árbevétel 0.1%-a, de legalább 5000,- Ft. 

 

(3) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező megnevezését és címét; 

b) a címerhasználat célját; 

c) az előállítani kívánt mennyiséget, darabszámot; 

d) a címer előállításának anyagát; 

e) forgalomba hozatal esetén annak módját; 

f) a használat időtartamát; 

g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát, rajzát; 

h) a felhasználásért felelős személy megnevezését. 

 

(4) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 

a) az engedélyes megnevezését és címét; 



b) az előállítás anyagát; 

c) az engedélyezett felhasználás célját és mennyiségét; 

d) az engedély érvényességének időtartamát; 

e) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését; 

f) a díj összegét. 

 

6. § (1) A kiadott engedélyt a Képviselő-testület visszavonja, ha a címer használata az 

engedélytől foglaltaktól eltér vagy a város hírnevét sérti. 

 

(2) A Képviselő-testület mérlegelési jogkörében dönt a címerhasználat engedélyezéséről és 

címerhasználat éves díjáról. 

 

7. § (1) A város díszpecsétje kör alakú, benne a város címere.  A pecsét körirata: Újhartyán 

Város. 

 

(2) A város díszpecsétje az önkormányzat által adományozott kitüntetések, elismerések iratain, 

továbbá a nemzetközi kapcsolatokban keletkezett dokumentumokon protokolláris célból 

használható. 

 

(3) A város címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható. 

(4) Ha a címer vagy a címeres körbélyegző használata kötelező, akkor a városi címer illetve 

címeres körbélyegző egyidejűleg nem használható. 

 

3. A zászló használatának rendje 

8. § (1) A zászló lobogó formájában is használható. 

 

(2) A zászló vagy annak méretarányos változata használható: 

a) nemzeti ünnepek alkalmával, Magyarország zászlajával együtt;  

b) városi ünnepségek, események alkalmából; 

c) a képviselő-testületi üléseken önállóan az ülés helyszínén; 

d) nemzeti, megyei illetve helyi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt. 

 

(3)  város zászlaja a városháza dísztermében és a polgármesteri irodában kerül elhelyezésre. 

 

(4) A zászló előállításának és használatának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat 

kell alkalmazni. 

 

4. Közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának szabályai 

9. § Nemzeti ünnepeken a város alábbi közterületeit kell Magyarország zászlajával 

fellobogózni: 

a) Fő út; 

b)  Szép utca; 

c) Pilisi út városközponti része; 

d) Hősök tere 



 

10. § A fellobogózást az ünnep napon 8.00 óráig, a zászlók eltávolítását az ünnepnapot követő 

napon 10.00 óráig kell elvégezni. 

 

5. Záró rendelkezések 

11. § (1) A rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi jelképek használatáról szóló 

4/1994. (VI.02.) Ök. rendelet. 

 

Újhartyán, 2018. március 28. 

 

 

 

        Schulcz József                                                                             Göndörné Frajka Gabriella 

        polgármester                                                                                         jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2018. március 28.      

 

 

 

 

                                     Göndörné Frajka Gabriella 

                                                                                                                         jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet: 

A címer hiteles ábrázolása 

 

 

 

 

 
 

 



2. számú melléklet: 

A zászló hiteles ábrázolása 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


