Túrkeve Város Önkormányzatának
10/2016.(V.1.) sz. rendelete
Túrkeve város jelképeinek használatáról

Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
Az önkormányzat jelképei
(1) Az önkormányzat jelképei: a címer, a zászló, a pecsét.
(2) Az önkormányzat címere: négy negyedre osztott pajzs, melynek első és negyedik kék
negyedében arany koronás ágaskodó, kétfarkú arany oroszlán, jobbjában kivont egyenes
kardot villogtat, míg a második és harmadik két negyedet ezüst folyó balról jobbra harántosan
szeli által. A sisak dísze: két sasszárny között kiemelkedő koronás arany oroszlán, jobbjában
egyenes kardot villogtatva, sisaktartó jobbról: kék arany, balról: vörös ezüst.
(3) Az önkormányzat zászlaja: téglalap alakú, búzakék színű mezőben hosszirányban a város
címere látható.
(4) Túrkeve Város díszpecsétje: kör alakú, amelyben a város címerét „Túrkeve Város Képviselőtestülete” felirat övezi.
2. §
A címer használatának köre
(1) Az önkormányzat címere a település történelmi múltjára utaló jelkép, Magyarország címerét
nem helyettesítheti.
(2) Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a) az önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző: pecsétnyomó
esetében legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm átmérőjű a
megfelelő körirattal ellátva,
b) az önkormányzat zászlaján és lobogóján, annak változatain,
c) a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek, települési képviselőknek a levélpapírok
fejlécén, borítékján, névjegykártyáján,
d) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető emlékérmeken,
e) a Városháza épületének bejáratánál, dísztermében (tanácskozó termében) és más
protokolláris célt szolgáló helyiségeiben,
f)

az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban,

g) az önkormányzat által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon,
meghívókon, emléktárgyakon,
h) a városba vezető utak mellett, a közigazgatási határnál lévő táblán,
i)

a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségeiben.

(3) A (2) bekezdésben meghatározottakon kívül más számára az általa készített kiadványokon
vagy termékeken az önkormányzat címerének használatát - kérelemre - e rendelet alapján a
képviselő-testület engedélyezi.
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3. §
A címer használatára vonatkozó kérelem és engedély
(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) a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,
f)

a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát vagy fénymásolatát vagy fényképét)

g) a felhasználásért felelős személy megnevezését
(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes megnevezését és címét,
b) az előállítás anyagát,
c) az engedélyezett felhasználás célját,
d) az előállításra engedélyezett mennyiséget,
e) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
f)

a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát

g) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését
(3) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.
(4) A kiadott engedélyt a képviselő-testület visszavonhatja, ha a címer használata az engedélyben
foglaltaktól eltérően, vagy a település hírnevét, illetőleg a címer szimbolikus jellegét sértő
módon történik.
4. §
A település zászlajának és lobogójának használata
(1) A település zászlaja lobogóként is használható.
(2) A település lobogója a zászló 90 fokkal történő elforgatásával jön létre, a feliratos, színes címer
szimmetriatengelye a lobogó hosszának rúdtól mért ½-es osztásvonalával esik egybe. A
lobogó kétoldalas. A város címere a lobogó mindkét oldalán szerepel.
(3) A zászlón és lobogón megjelenő színek árnyalatai tónusa, mindig a címerpajzson megjelenő
színnel azonos, illetve azt leginkább megközelíti.
(4) A zászló, a lobogó méretarányos változatai használhatók:
a) hivatalos állami ünnepek alkalmával,
b) a település életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából, más
hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt,
c) a képviselő-testület ülésének helyszínén,
d) nemzeti gyászesemények alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbocra eresztve,
e) minden, a településsel összefüggő vagy az önkormányzat részvételével rendezett
eseményen.
(5) A zászló előállításának engedélyezésénél a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
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5. §
A települési pecsét használatának köre és szabályai
(1) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét, az önkormányzat és más bel-, illetve külföldi
önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetve szerződések,
megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső működésével kapcsolatos
rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.
(2) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.
6. §
Záró rendelkezés
E rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Túrkeve Város
jelképeinek használatáról szóló 3/2000. (II. 9.) számú önkormányzati rendelet.

Vida Tamás
polgármester

Dr. Rácz Kálmán
jegyző
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