
Dunaharaszti Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014. (II. 28.) 

rendelete

a városi jelképekről, valamint a nemzeti,
európai és városi jelképek használatának rendjéről 

Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvénye  32.  cikk  (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország önkormányzatairól szóló, 
2011. évi CLXXXIX. tv. 42. §-ban kapott felhatalmazásával élve, a Magyarország címerének és 
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló, 2011. évi CCII. törvényben és az 
európai  uniós  csatlakozással  összefüggő  egyes  törvénymódosításokról,  törvényi  rendelkezések 
hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló, 2004. 
évi XXIX. törvényben biztosított jogkörével élve a következő rendeletet alkotja:

I. RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed
a) Dunaharaszti  Város Önkormányzata (továbbiakban:  Önkormányzat) tulajdonában álló 

épületekre, építményekre és intézményekre;
b)  Dunaharaszti  város  közigazgatási  területén  található  közterületekre  és  az  azokon 

elhelyezett, közcélt szolgáló építményekre.
(2)  A  nemzeti,  európai  és  városi  jelképek  használatával  kapcsolatos  jogokat  –  az  e 

rendeletben  meghatározottak  szerint  és  az  e  rendeletben  foglalt  kivételekkel  –  a  Képviselő-
testület által átruházott hatáskörben a Jegyző gyakorolja.

2. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 2011. évi CCII. törvényben, a 2004. 
évi XXIX. törvényben és a 308/2004. (XI. 13.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

II. RÉSZ

AZ ÖNKORMÁNYZAT JELKÉPEI

       A Címer

3. § Dunaharaszti Város Címerének (továbbiakban: Címer) leírása a következő:
Csúcsos  talpú,  négyelt  pajzs.  Első  mezőjében  vörös  alapon  zöld,  leveles  szőlőfürt,  második 
mezőjében világoskék  alapon három arany gabonaszál,  a  harmadik  mezőben zöld  alapon két 
párhuzamos ezüst pálya, negyedik mezejében világoskék alapon arany méhkas méhekkel. A sisak 
helyén három rózsaszál, a két szélső szélre hajlik. A pajzs körül stilizált sisaktakaró.

A Címer használatának köre és szabályai

     4. § (1) A Címert, mint jelképet használni lehet:
a) az Önkormányzat körpecsétjén, megfelelő körirattal ellátva;



b) az Önkormányzat zászlaján és annak változatain;
c) az Önkormányzat szervei,  a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző által készített 

iratok és okiratok fejlécén, illetve borítékán;
d)  az  Önkormányzat  által  kiadott  díszokleveleken,  emléklapokon,  kitüntető  vagy 

emlékérmeken;
e) a Városháza épületének bejáratánál, a Városháza Dísztermében, és más, protokolláris célt 

szolgáló helyiségeiben;
f) az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban;
g) a helyi nemzetiségi önkormányzatok által használt helyiségekben és irodákban;
h)  az  Önkormányzat  által  megjelentetett,  a  település  életével  foglalkozó  kiadványokon, 

meghívókon, emléktárgyakon;
i) a városba vezető utak mellett, a város közigazgatási határánál lévő táblán;
j) a testvérvárosba vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán.
(2)  A  Címerrel  ellátott  körpecsét  az  Önkormányzat  és  más  belföldi,  illetve  külföldi 

önkormányzatok  közötti  kapcsolatokban  protokolláris  célból,  illetőleg  szerződések, 
megállapodások  hitelesítésekor,  valamint  az  Önkormányzat  belső  működésével  és  szervezeti 
felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható az állami 
címer mellett.

(3) A Címerrel ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.
(4) Amennyiben nincs lehetőség a Címer eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a 

hordozó  tárgy  anyagának  (fém,  fa,  bőr,  stb.)  színében,  a  heraldika  általános  szabályainak 
megtartásával történhet.

5. § A 4. § (1) bekezdésében meghatározottakon kívül más jogi, illetve természetes személy 
számára  az  általa  készített  kiadványokon  vagy  jellegzetes  termékeken  a  Címer  használatát  - 
kérelemre - a Jegyző javaslata alapján a Polgármester engedélyezheti.

6. § (1) A Címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező megnevezését, címét,
b) a címerhasználat célját,
c) az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),
d) a Címer előállításának anyagát,
e) terjesztés, illetve forgalomba-hozatal esetén ennek módját,
f) a használat időtartamát,
g) a Címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát),
h) a felhasználásért felelős személy megnevezését.
(2) A Címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmazni kell:
a) az engedélyes megnevezését és címét,
b) az előállítás anyagát,
c) az engedélyezett felhasználás célját,
d) az előállításra engedélyezett mennyiséget,
e) a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát,
f) a terjesztés, a forgalomba-hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
g) a Címer felhasználásáért felelős személy megnevezését.

        (3) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
        (4) Indokolt esetben, amennyiben a felhasználás csorbítja a Címer, mint jelkép méltóságát, 
vagy  egyéb  módon  sérti  az  Önkormányzat  érdekeit,  a  kiadott  engedélyt  a  polgármester 
visszavonhatja.

        A Zászló

7. § (1) Dunaharaszti Város Zászlajának (továbbiakban: Zászló) leírása a következő:
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Téglalap  alakú,  hosszanti  oldalával  a  zászlótartórúdra  merőleges.  Vörös  színű,  egyenlő  szárú 
kereszttel négy sakkozott mezőre osztva. A mezők színe átlósan: arany és világoskék. A Zászló 
színei szimbolikus jelentőségűek. Az arany a bőségre, termékenységre utal, a világoskék a remény 
és a béke színe, a vörös a történelem viharainak megpróbáltatásaira utal.

(2) A Zászló a Városháza Dísztermében és a Polgármester irodájában kerül elhelyezésre.
(3) A Zászló lobogó formájában is használható.
(4) A Zászló használatának szabályaira az 5-6. § szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(5) Dunaharaszti Város zászlai – az (1) bekezdésben foglalt Zászlón túl – a következők:
- Millenniumi Emlékzászló,
- 1956-os Emlékzászló,
- testvérvárosunk, Altdorf bei Nürnberg zászlaja.

III. RÉSZ

A NEMZETI ÉS VÁROSI JELKÉPEK EGYÜTTES HASZNÁLATÁNAK 
SZABÁLYAI

8. § (1) Azokon a középületeken, illetve azok előtt, amelyeket az Önkormányzat és az általa 
fenntartott intézmények feladatellátásuk során használnak,

a) Magyarország zászlaját,
b) az Európai Unió zászlaját és
c) a Zászlót [7. § (1)]
ki kell tűzni., illetve fel kell vonni.
(2)  Szélsőséges  időjárási  viszonyok  esetén  a  Jegyző,  illetve  az  intézmény  vezetője 

elrendelheti a zászlók bevonását. Ez a szabály nemzeti ünnepek idején nem alkalmazható.
(3) A testvérváros, Altdorf bei Nürnberg hivatalos küldöttségének vendéglátása alkalmával a 

testvérváros zászlaját a Városháza épületére ki kell tűzni.

        9. § (1) A 8. § (1) bekezdésben felsorolt zászlókat a nemzeti és állami ünnepek alkalmával a 
hivatalos városi rendezvény helyszínén ki kell tűzni, illetve fel kell vonni.

(2) Nemzeti és állami ünnepek alkalmával a hivatalos rendezvényre vezető utakat, valamint 
a városon átvezető főútvonalakat fel kell lobogózni. A fellobogózás szabályait a Jegyző határozza 
meg.

IV. RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.  §  (1)  Hatályát  veszti  a  3/1997.  (II.  24.)  Dunaharaszti  önkormányzati  rendelet,  a 
23/2000.  (XII.  18.)  Dunaharaszti  önkormányzati  rendelet,  valamint  a  28/2001.  (XI.  27.) 
Dunaharaszti önkormányzati rendelet.

(2) Ez a rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba.

Dr. Szalay László Pethő Zoltán 
 polgármester jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2014. február 28-án.

Dunaharaszti, 2014. február 28. Pethő Zoltán
     jegyző
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