Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelete
a város jelképeiről, a közterületek fellobogózásáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint az állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7. § (6) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzat jelképei
1. §
Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló szimbólumok: a
címer és a zászló.

2. A címer leírása
2. §
(1) Dombóvár város címere hitelesen és részletekbe menően dokumentálja a település
történelmi múltját.
(2) A címer leírása:
a) Címerpajzs:
A magyar címertani pajzsformák koronkénti változásának megfelelő
formájú, alul lekerekített domborpajzs (kerektalpú pajzs).
b) Címerpajzs felosztás:
Vágott pajzs. A pajzs felső szélével párhuzamosan egy vízszintes vonal a
pajzsot két mezőre osztja: 3/7 és 4/7 részre.
c) Címerpajzs színei:
A pajzs körvonalát arany (fémszín) szegélycsík határolja. A pajzs felső 3/7
részét adó mező színmáza vörös, a pajzs alsó 4/7 részét adó mező színmáza
kék alapszínű.
(3) A címerpajzs címerképei a korai időszakra visszavezethető helytörténeti
pecsétnyomat pecsétképeit jelenítik meg. A címerpajzs természetből vett három,
arany fémszínű stilizált címerképet tartalmaz a következők szerint:

a) Első címerkép: A pajzs felső részében ábrázolt torony három lőréssel (fekete) és
a két különálló bástya félköríves nyitott kapukkal a háromtornyos várra utal.
b) Második címerkép: A pajzsderék részében lévő három sás és leveleik a várat
körülvevő vizenyős, nádas területet szimbolizálják.
c) Harmadik címerkép: A kék mezőt középen átszelő dongás körív az
átkelőhelyet, annak fontosságát hangsúlyozza.
(4) A címer hiteles rajzát az 1. melléklet tartalmazza.

3. A címerhasználat
3. §
(1) A címert kizárólag a városra utaló és díszítő jelképként lehet használni.
(2) Az állami és a városi címer együttes használata esetén az állami címer elsőbbségét
a használat során biztosítani kell.
(3) A címer használatára vonatkozó előírások:
a) A címer kizárólag hiteles alakban ábrázolható.
b) A címer elemei önállóan nem alkalmazhatók.
c) A címer védjegyként nem használható.
d) Tilos a címer alkalmazása kiskereskedelmi forgalomba kerülő ruhaneműk
díszítésén, vásári árukon.
(4) A címer kizárólag engedéllyel használható a 4. §-ban foglaltaktól eltérő egyéb
esetekben.
4. §
A címer engedély nélkül az alábbi esetekben használható és alkalmazható:
1. a város életével, fejlődésével foglalkozó kiadmányokon, meghívókon,
felhívásokon, programokon,
2. önkormányzat által kötött szerződéseken,
3. ünnepségeken, városi rendezvényeken,
4. polgármester tevékenysége során,
5. idegenforgalmi propagandában,
6. a városba vezető utak mellett a közigazgatási határt jelző táblán,
7. nemzetközi kapcsolatokban,
8. a városra utaló emléktárgyakon,
9. a várost ábrázoló képeslapon,

10. az önkormányzat által alapított díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető
vagy emlékérmeken,
11. az önkormányzat szervei által használt levélpapíron, borítékon, képviselők
és az önkormányzat hivatala dolgozóinak névkártyáin,
12. az önkormányzati intézmények emblémájában.

4. A címerhasználat engedélyezése
5. §
(1) A címer előállításának, felhasználásának engedélyezése a polgármester hatásköre.
(2) A polgármester egyes esetekben engedélyezheti, hogy a címer kizárólag az
előállításhoz felhasznált anyag színében jelentkezzék. Nyomdai úton való
előállítása esetén fekete-fehér színben is használható.
(3) Az engedély szólhat:
a) egyszeri alkalomra,
b) meghatározott mennyiségű termék, emléktárgy, jelvény, kiadvány díszítésére,
c) meghatározott időpontig, vagy
d) visszavonásig.
(4) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

A kérelmező megnevezését, címét,
a címerhasználat célját,
az előállítani kívánt mennyiséget,
a címer előállításának anyagát,
a terjesztés, illetve forgalomba hozatal estén annak módját,
a használat időtartamát,
a felhasználásért felelős személy megnevezését.

(5) A polgármester a kiadott engedélyt visszavonhatja, ha
a) a címer használatára jogosult az engedélyben foglalt feltételeket megszegte,
vagy
b) a címer használatára méltatlanná vált.
(6) A kiadott engedélyekről nyilvántartást kell vezetni.

5. A zászló leírása
6. §

(1) A zászló téglalap alakú, két egyenlő szélességű, felül vörös, alul arany vízszintes
sávból áll.
(2) Díszes kivitelű a zászló, ha közepén a címer helyezkedik el.
(3) A zászló mintapéldánya az önkormányzat székhelyén, a képviselő-testület
üléseinek megtartására szolgáló helyiségben kerül elhelyezésre.
(4) A zászló hiteles rajzát a 2. melléklet tartalmazza.

6. A zászlóhasználat
7. §
(1) A zászlót kizárólag hiteles alakban lehet ábrázolni.
(2) A városi zászló használata Magyarország zászlaját nem helyettesítheti. Együttes
használat esetén Magyarország zászlójának az elhelyezésével elsőbbséget kell
biztosítani.
(3) Az önkormányzat székhelye előtt a zászlót állandó jelleggel ki kell helyezni.
8. §
(1) A zászló használható:
a) a 9. § (1) bekezdése szerinti ünnepeken,
b) erre irányuló igény esetén a város középületein,
c) az önkormányzat intézményei ünnepségein, rendezvényein,
d) települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban, valamint
e) a hivatalos küldöttségek, delegációk által ajándéktárgyként, cserezászlóként.
(2) A polgármesternek történő bejelentés mellett a zászló felhasználható minden
olyan kulturális vagy sportrendezvényen, melyek a város polgárainak a helyi
közösséghez tartozását erősítik.
(3) A bejelentésekről nyilvántartást kell vezetni.

7. A közterületek fellobogózásának szabályairól
9. §
(1) A közterületeket az erre a célra felszerelt zászlótartókon fel kell lobogózni:
a) Magyarország nemzeti ünnepein,
b) május 1-jén,
c) április 1-jén, a várossá avatás évfordulóján.

(2) A (1) bekezdés a), c) pontjában szereplő ünnepeken a közterületeken
Magyarország zászlóját és a város zászlaját, a b) alpontban szereplő ünnepen
ezenkívül az európai zászlót is kell kitűzni.
(3) A polgármester az (1) bekezdésben felsorolt ünnepeken kívül is elrendelheti a
közterületek fellobogózását.
(4) Egyházak, egyesületek, országos szervek jelentős események alkalmából kérhetik
a polgármestertől a fellobogózás elrendelését, amennyiben vállalják annak
költségeit.
10. §
(1) A fellobogózást az ünnepet megelőző napon 16 óráig, a zászlók leszedését az
ünnepnapot követő nap 16 óráig kell elvégezni.
(2) A közterületeken álló létesítményekre, különösen köz- és díszkivilágító
berendezésekre, forgalomirányító jelzőlámpákra zászlótartót csak úgy szabad
felszerelni, hogy a létesítmény üzemeltetését, karbantartását ne akadályozza,
balesetet ne okozzon.
(3) Az önkormányzat székhelye előtt a zászló felvonására szolgáló zászlórudakon a
Magyarország zászlaját, a város zászlaját és az európai zászlót kell állandó
jelleggel felvonni. Magyarország zászlaját középre, tőle jobbra a város zászlaját,
balra az európai zászlót kell kihelyezni. Szélsőséges időjárási viszonyok között –
annak időtartamára – a polgármester elrendelheti a zászlók bevonását.
(4) A testvér- és partnervárosokból érkező hivatalos delegációk tiszteletére a nemzeti
vagy városi zászlajukat az önkormányzat székhelye előtti térre ki kell helyezni.
(5) Magyarország történelmének tragikus eseményei, valamint köztiszteletben álló,
így különösen Magyarország közjogi méltóságai, Dombóvár város országgyűlési
képviselői, a megyei közgyűlés dombóvári lakóhelyű tagjai, a képviselő-testület
tagjai, az önkormányzat saját halottjai, díszpolgárai elhunyta vagy
tömegszerencsétlenség esetén a polgármester elrendelheti az önkormányzat
székhelye előtti térre gyászlobogó kihelyezését.
(6) A közterületek fellobogózását külön szerződéssel megbízott szervezet végzi.

8. Átmeneti rendelkezések
11. §
E rendelet hatálybalépésekor használatban lévő, 6. § (2) bekezdésben foglalt díszes
kivitelű zászlók a 6. § (1) bekezdés szerinti színsorrendtől eltérően legkésőbb 2015.
március 1-ig alkalmazhatók.

9. Záró rendelkezések
12. §
(1)

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2)

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

(3)

Hatályát veszti:
a) a 7/1991. (VI. 14.),
b) a 13/2000. (IV. 14.),
c) a 15/2001. (III. 28.),
d) a 33/2003. (IX. 23.)
önkormányzati rendelet.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Szabó Péter
a jegyzői és aljegyzői tisztség betöltetlensége miatt
a jegyzői feladatokat ellátó
Városfejlesztési Iroda vezetője

Záradék:
A rendelet kihirdetése 2013. január 31-én megtörtént.

dr. Szabó Péter
a jegyzői és aljegyzői tisztség betöltetlensége miatt
a jegyzői feladatokat ellátó
Városfejlesztési Iroda vezetője

1. melléklet a 2/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
A címer

Színkód: (PANTONE) vörös 485, aranysárga 130, kék 293.

2. melléklet a 2/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
A zászló

Dombóvár város fekvő zászlajának leírása:
Színei: két egyenlő részre osztott vízszintes mező, fent ½ vörös, lent ½ aranysárga
A zászló mérete: 2000x1000 mm
Színkód: (PANTONE) vörös 485, aranysárga 130, kék 293.

Dombóvár város díszes kivitelű, fekvő címeres zászlaja
A zászlón lévő címer mérete: 450x600 mm
A címer elhelyezkedése a zászlón:
- a zászló élétől a címer tetejéig terjedő távolság: 200 mm
- a címer aljától a zászló aljáig terjedő távolság: 200 mm
Színkód: (PANTONE) vörös 485, aranysárga 130, kék 293.

Dombóvár város díszes kivitelű, címeres álló zászlaja:
Színei: két egyenlő részre osztott függőleges mező, balra ½ vörös, jobbra ½ aranysárga
A zászló mérete: 1000x2000 mm
A zászlón lévő címer mérete: 450x600 mm
A címer elhelyezkedése a zászlón:
- a zászló élétől a címer tetejéig terjedő távolság: 500 mm
- a címer aljától a zászló aljáig terjedő távolság: 900 mm
Színkód: (PANTONE) vörös 485, aranysárga 130, kék 293.

