Szentgotthárd Város Önkormányzatának 3/1992. (IV.24.)ÖKT. rendelete
a városi címer, zászló 1és a Szentgotthárd név használatáról
Módosította: a 8/2000. (II.24.) ÖKT. rendelet, a 22/2006. (IV.28.)ÖKT. rendelet,
19/2007.(IV.26.) ÖKT rendelet a 31/2008.(X.30.) a 25/2009.(X.1.) a
21/2012.(V.31.)és a 17/2016.(VI.2.) Önk .rendelet.
(egységes szerkezetbe foglalva: 2016.06. 06.-án)
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Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének
c)pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I. Fejezet
Szentgotthárd város címerének leírása és a címer használata.
1.§.
Szentgotthárd Város címere csücsköstalpú pajzsalakban foglalt vörös mezőben
kiterjesztett szárnyú ezüst sas.
A pajzs felett arany mázzal festett levele rangkorona a címert körülvevő, korona
alól induló leveles, arany-kék színű címerpalásttal.
2.§.
A címer Szentgotthárd XVII.század óta használt pecsétlenyomatainak formáját és
legfontosabb elemeit hordozza.
A kiterjesztett sas a település címerállata.
A címerre vonatkozó előírások
3.§.
A címert bármely magánszemély és bármely szervezet a 4.§.(1)-(3)bekezdésben
foglaltak szerint használhatja fel.
4.§.
(1)A város címere a polgármester írásbeli hozzájárulásával használható fel.
1
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Módosította: 22/2006.(IV.28.) ÖKT. r. 1. §. Hatályos: 2006. V. 01-től. (Belépett a Szentgotthárd név)
Módosította: 22/2006.(IV.28.) ÖKT. r. 2. §. Hatályos: 2006. V. 01-től.

(2)Írásbeli hozzájárulás nélkül csak az e rendeletben megfogalmazott alábbi
esetekben lehetséges a felhasználása:
az önkormányzat képviselő-testülete és azok szervei: a polgármester, a
képviselő-testület bizottságai, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati
intézmények a település életével, fejlődésével kapcsolatos kiadványain,
emléktárgyain, más információhordozóin, az általuk szervezett
ünnepségeken,rendezvényeken
más a városhoz kapcsolódó ünnepségeken, városi rendezvényeken
a polgármester önkormányzathoz kapcsolódó tevékenysége során
idegenforgalmi propagandában
nemzetközi kapcsolatok felvétele és fenntartása során
3tudományos és oktatási célból.
(3)A városi címer nem használható fel, felhasználására hozzájárulás nem adható a
következő esetekben:
hatósági eljárás során
az állami címer elsőbbségét sértő módon
védjegyként használatra
politikai szervezetek szimbólumrendszerében, vagy azok szimbólumaként
vásári bóvlikon
politikai szervezetek politikai kiadványain, szórólapjain, más reklámhordozóin
szex-kiadványokon-és tárgyakon.
5.§.
(1)4A 4.§.(1)bekezdésében szabályozott esetben a felhasználás iránti részletes
kérelmet kell a Polgármesterhez benyújtani.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
a)a kérelmező megnevezését, címét;
b)a felhasználás célját;
c)eseti felhasználásnál a használat helyét;
d)5
e)a címer előállításának anyagát;
f)a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal esetén ennek módját, helyét és idejét;
g)a használat időtartamát;
h)a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképét, digitalizált
képét, makettjét, stb.);
i)a felhasználásért felelős személy megnevezését;
j)6
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Módosította: 19/2007.(IV.26.) ÖKT.r.1.§. Hatályos:2007.04-26-tól.
Módosította: 22/2006.(IV.28.) ÖKT. r. 3. §. (1)Hatályos: 2006. V. 01-től. (Módosult az 5.§ (1)bekezdése és
kiegészült az a.,b.,c.,d.,e.,f.,g.,h.,i.,j.pontokkal)
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Hatályon kívül helyezte a 31/2008.(X.30.) ÖKT.rendelet 1.§ a) pontja 2008.11.01-től.
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Hatályon kívül helyezte a 31/2008.(X.30.) ÖKT.rendelet 1.§ a) pontja 2008.11.01-től.
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(2)A Polgármester döntését írásban közli, azt indokolni nem köteles.
7
A használatra vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a)az engedélyes megnevezését és székhelyét, címét;
b)az engedélyezett felhasználási cél megjelölését;
c)az engedély időtartamát;
d)8
e) a terjesztéssel, a forgalomba hozatal módjával kapcsolatos esetleges
kikötéseket;
f) a felhasználással kapcsolatos egyéb kikötéseket;
g)9
h)az engedély visszavonásának lehetőségére történő figyelmeztetést.
(3)10A hozzájárulás szólhat:
a) egy alkalomra;
b) meghatározott eseményre, vagy időre, 11;
c) meghatározott tárgyra;
d) 12
e) 13
(4)A hozzájárulásban rögzítettektől eltérő felhasználás esetén1415 a hozzájárulást a
polgármester visszavonhatja.
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6.§.

7.§.
A hozzájárulást vissza kell vonni, ha a felhasználás módja a város, vagy a lakosság
jogát és jogos érdekét sérti, vagy veszélyezteti.
8.§.
17

A címer elsősorban az 1. §-ban rögzített hiteles alakban használható fel, indokolt
esetben megengedhető, hogy a címer az előállításhoz felhasznált anyag (kő, fém, fa,
bőr, műanyag, stb.) színeiben jelentkezzék, illetve nyomdai úton történő címerelőállításnál monokróm változata is alkalmazható.
7

Módosította: 22/2006.(IV.28.) ÖKT. r. 3. §. (2)Hatályos: 2006. V. 01-től. (Kiegészült egy újabb szövegrésszel
és az a.,b.,c.,d.,e.,f.,g.,h. pontokkal)
8
Hatályon kívül helyezte a 31/2008.(X.30.) ÖKT.rendelet 1.§ b) pontja 2008.11.01-től.
9
Hatályon kívül helyezte a 31/2008.(X.30.) ÖKT.rendelet 1.§ b) pontja 2008.11.01-től.
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Módosította: 22/2006.(IV.28.) ÖKT. r. 3.§ Hatályos: 2006. V. 01-től. (Belépett a.,b.,c.,d.,e.pont)
11
Hatályon kívül helyezte a 31/2008.(X.30.) ÖKT.rendelet 1.§ c) pontja 2008.11.01-től.
12
Hatályon kívül helyezte a 31/2008.(X.30.) ÖKT.rendelet 1.§ c) pontja 2008.11.01-től.
13
Hatályon kívül helyezte a 31/2008.(X.30.) ÖKT.rendelet 1.§ c) pontja 2008.11.01-től.
14
Hatályon kívül helyezte a szövegrészt 21/2012.(V.31.) Önk.rendelet 8.§ (1) bek.-e 2012.06.01-től.
15
Módosította: 22/2006.(IV.28.) ÖKT. r. 3.§ Hatályos: 2006. V. 01-től.
16
Hatályon kívül helyezte a 31/2008.(X.30.) ÖKT.rendelet 1.§ d) pontja 2008.11.01-től.
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Módosította: 22/2006.(IV.28.) ÖKT. r. 5.§ Hatályos: 2006. V. 01-től.

II.Fejezet
Szentgotthárd város zászlaja és zászló használata
9.§.
A zászló téglalap alakú alul ezüst rojttal díszített, ezüst kontúrban foglalt
gyöngyfehér alap.
Az alapon annak középső harmadában elhelyezett, 1.§-ban leírt címerrel.
A címer alatt ezüstszínű betűkkel a felirat: SZENTGOTTHÁRD
10.§.
(1)A zászlót kizárólag hiteles alakban lehet felhasználni.
(2)Használata során a köztársasági zászlót nem helyettesíti.
(3)A köztársasági (nemzeti) zászlóval együtt úgy használható fel, hogy annak
jelentőségét nem csökkentheti.
(4)Nemzeti ünnepeinken a városi zászló fel kell vonni.
11.§.
A zászló felhasználására
rögzítettekkel. (3.§.-7.§.)

vonatkozó

előírások

megegyeznek

a

címernél

III.Fejezet18
A „Szentgotthárd” név felvétele és használata
12. §
(1) Név felvétele gazdasági, társadalmi, tudományos, egészségügyi, kulturális, oktatási
vagy egyéb szervezetek, intézmények, más jogi személyek, illetve jogi személyiség
nélküli társaságok, egyéni cégek elnevezéséhez:
a „Szentgotthárd” vagy „Szentgotthárdi…” elnevezés felvétele és használata e
szervezetek neveként. Ugyancsak e név felvételének számít a név látszólag
eltérő, valójában hangzásában ezzel egyező név felvétele (Pl. Szent Gotthárd, St.
Gotthárd, stb.) Ezekben az esetekben azonban a név felvétel elbírálása során az
eset összes körülményeit mérlegelni kell. Ez a megjelölés engedéllyel vehető fel,
illetve használható.
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Módosította: 22/2006.(IV.28.) ÖKT. r. 6. § Hatályos: 2006. V. 01-től.(Egy újabb III.Fejezet és annak pontjai
léptek be)

(2)19
(3)20
(4)21
(5)22
(6) Név használata: a „Szentgotthárd” vagy a „Szentgotthárdi” megnevezés
használata tárgyakon, termékeken, szolgáltatások megjelölésére. E
névhasználatra is vonatkoznak az (1) bekezdésben rögzített változatok.
13.§
(1) A név felvétele vagy használata
benyújtani.

iránti kérelmet a polgármesterhez kell

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező megnevezését és székhelyét;
b) a kérelmező tevékenységi körét;
c)a használat célját és módját;
d)a használat időtartamát
(3) Amennyiben a név használata embléma, jelvény, kiadvány vagy dísz- és
ajándéktárgy termék megjelölését szolgálja, a kérelemhez csatolni kell az adott
tárgy tervét színes rajzon, feltüntetve a tényleges méreteket és a nagyítás/kicsinyítés
léptékét is.
(4) A kiadott engedély érvényessége szólhat:
a) egy vagy több, meghatározott alkalomra;
b) meghatározott időre;
c) a tevékenység folytatásának idejére;
d)határozatlan időre.
(5) A kiadott engedély tartalmazza:
a) a jogosult nevét és székhelyét;
b) a névfelvétel vagy névhasználat célját;
c) az érvényesség időtartamát;
d) az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést, a lehetséges
okok felsorolását.
(6) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

14. §
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Hatályon kívül helyezte a
Hatályon kívül helyezte a
21
Hatályon kívül helyezte a
22
Hatályon kívül helyezte a
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17/2016.(VI.2.) Önk.rendelet 1.§ .-a 2016.06.03-tól.
31/2008.(X.30.) ÖKT.rendelet 1.§ e) pontja 2008.11.01-től.
31/2008.(X.30.) ÖKT.rendelet 1.§ e) pontja 2008.11.01-től.
31/2008.(X.30.) ÖKT.rendelet 1.§ e) pontja 2008.11.01-től.

(1) Meg lehet tagadni az engedély kiadását, ha:
a) a kérelem a névkizárólagosság elvébe nem ütközik, de a polgármester
ugyanazon tevékenység gyakorlásához már névhasználati engedélyt adott;
b) a folytatni kívánt tevékenység a polgármester megítélése szerint Szentgotthárd
gazdasági érdekeibe ütközik;
c) a használat célja a polgármester megítélése szerint Szentgotthárd Város
Önkormányzat vagy Szentgotthárd lakossága nagy részének ellenérzéseit
válthatja ki.
(2) A kiadott névfelvételi vagy -használati engedélyt vissza kell vonni, ha:
a) a tevékenység gyakorlása illetve a névhasználat jogszabályba ütközik;
b) a használat célja vagy módja Szentgotthárd lakossága jogát, illetve jogos
érdekeit sérti vagy veszélyezteti;
23
c)
d)a természetes személy jogosultat büntető eljárás során jogerősen elítélik.
e) a név felvételére vagy használatára feljogosított szervezetet megszüntették, felszámolták.24
15. §
A névfelvétellel vagy névhasználattal kapcsolatos engedélyezési eljárás a
polgármester hatáskörébe tartozik.
16.§
(1) Aki a "Szentgotthárd" vagy "Szentgotthárdi" megjelölést vagy nevet jelen
rendelet hatályba lépése előtt vette fel és folyamatosan, jogszerűen használja,
utólagos engedély iránti kérelem benyújtására nem köteles.
(2)A jelen rendelet hatályba lépése előtt felvett és folyamatosan használt
megjelölés vagy név használata a jövőre nézve megtiltható a 14. § (1) és (2)
bekezdésében foglalt esetek bármelyike bekövetkezésével.
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IV. Fejezet
Szabálysértés
17.§.
(1) 26
23

Hatályon kívül helyezte a 31/2008.(X.30.) ÖKT.rendelet 1.§.f) pontja 2008.11.01-től.
Hatályon kívül helyezte a 31/2008.(X.30.) ÖKT.rendelet 1.§ f) pontja 2008.11.01-től.
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Módosította: 22/2006. (IV.28.) ÖKT.r. 7.§. Hatályos: 2006. V. 01-től.(Belépett a IV. Fejezet)
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(2) 27
V28. Fejezet
Egyéb rendelkezések
18. §
29

Szövegrész hatályon kívül helyezve.
Ez a rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a már
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
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Az Európai Unió jogának való megfelelés

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a
Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Viniczay Tibor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2016. június 6.
Huszár Gábor
polgármester
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Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Hatályon kívül helyezte a 21/2012.(V.31.) Önk.rendelet 8.§ (2) bek.-e 2012.06.01-től.
Hatályon kívül helyezte a 21/2012.(V.31.) Önk.rendelet 8.§ (2) bek.-e 2012.06.01-től.
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Módosította: 22/2006. (IV.28.) ÖKT .r. 8.§. Hatályos: 2006. V. 01-től.(Belépett az V. Fejezet)
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Hatályon kívül helyezte a 25/2009.(X.1.) 1.§. 2009. X.01.-től.
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Módosította: 25/2009 .(X.1.) ÖKT. r. 2.§. Hatályos: 2009. XI. 01.-től.
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Beiktatta a 25/2009 .(X.1.) ÖKT .r. 1.§. Hatályos: 2009. X. 01.-től.
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A Rendelet 1. számú melléklete

Hatályon kívül helyezte a 31/2008.(X.30.) ÖKT.rendelet 1.§ g) pontja 2008.11.01-től.

