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Elıterjesztés  

Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére 

 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (...) 
önkormányzati rendelete a helyi címerrıl és zászlóról  
 
Ikt. szám: I/4730/1/2012. 
                    
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
2012. január 01. napján életbe lépett Magyarország Alaptörvénye, mely a Magyar 
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvényt (a továbbiakban: Alkotmány) 
váltotta fel. A helyi címerrıl és zászlóról szóló 15/2009. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet 
bevezetı részében felhatalmazást adó jogszabályként jelenleg még az Alkotmány szerepel. A 
jogszabályszerkesztésrıl szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM. rendelet (a továbbiakban: IRM 
rendelet) értelmében jogszabály-tervezetben tilos módosítani többek között a jogszabály 
bevezetı részét is.  
Az IRM rendelet a jogszabályok formai egységességének következetes érvényesítése 
érdekében kötelezıen alkalmazandó szövegezési mintákat is tartalmaz. Ezen rendelkezésekre 
tekintettel a helyi címerrıl  és zászlóról szóló rendelet módosítása helyett egy új, a formai 
elıírásoknak is megfelelı önkormányzati rendelet kerül a T. képviselık elé.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 
elıkészítıje - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességő - elızetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az elızetes 
hatásvizsgálat eredményérıl önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselı-
testületét tájékoztatni kell. Ennek megfelelıen az elvégzett elızetes hatásvizsgálat 
megállapításait az alábbiak szerint ismertetjük. 
 
Az önkormányzati rendelet tervezetének elızetes hatásvizsgálata: 
 
1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési 
hatásai: 
A tervezett önkormányzati rendelet gazdasági és költségvetési kihatások tekintetében 
többletkiadást nem eredményez az önkormányzat számára, az engedélyköteles eljárásokból az 
önkormányzat elıre nem tervezett minimális bevételi forrásokhoz juthat. 
 
2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:  
A tervezett önkormányzati rendeletnek környezeti és egészségi következményei nem 
kifejezhetık. 
 
3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 
A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 
 
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek:  
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A tervezett önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges fenti feltételek adottak, a 
Polgármesteri Hivatal ügyintézıjének munkakörében a rendeletalkotás elıkészítése, a rendelet 
alkalmazása során az engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés szerepel. 
 
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A rendeletalkotás a Jat.-ból és az IRM rendeletbıl adódó jogszabályi kötelezettség. 
 
Fentiekre tekintettel az elıterjesztés mellékletét képezı rendelet-tervezetet terjesztem a T. 
Képviselı-testület elé. 
 
Lajosmizse, 2012. április 16. 
 
 
 
                                                     Basky András sk. 

          polgármester  
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elıterjesztés melléklete 
 

Rendelet-tervezet 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
.../2012. (…) önkormányzati rendelete a helyi címerrıl és zászlóról  

 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 
11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.i) pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Sport Bizottság véleményének kikérésével a 
következıket rendeli el: 
 

1. A városi címer 
  

1. § 
  

 (1) Lajosmizse Város címerében (a továbbiakban: címer)   
a) A pajzs: egyenesen álló osztatlan pajzs. A címerkép kék mezıben két ágaskodó 

sárga/arany/ oroszlán emeli a jászközségek ısi jelképét, a fehér jászkürtöt. A kék 
mezı jobb és bal felsı harmadában a pajzsfejben egy-egy nyolcágú reményt 
szimbolizáló fehér/ezüst/ csillag. A címerpajzs alsó harmadában a pajzs-talpban 
hármas halmot mintázó zöld mezı. 

b) A sisak: rostos tornasisak kissé oldalról nézve. A sisak csiszolt vas színő, máz színe 
ezüst, bélése vörös. A sisak közvetlen a pajzs felsı szélén helyezkedik el, a pajzs felsı 
széle közepét kissé fedve. 

c) A sisak díszek: a sisakot ötlombos sárga/arany/sisakkorona és érmes nyakék díszíti. 
d) A sisak-takaró: a címer formálásnak megfelelı jobb és bal oldalon elhelyezkedı 

neobarokk stílusú akantuszhoz hasonló kék és fehér/ezüst/ díszítés, ahol az egyik oldal 
a másiknak inverze. 

e) A méltóságjelvények: a sisak-koronából a címer-pajzs jobb oldalának irányába forduló 
sárga /arany / oroszlán emelkedik ki, mancsában tartva a fehér /ezüst / jászkürtöt. 

 
(2) A címer rajzát a rendelet 1. melléklete tartalmazza.  
  

2.  § 
  

(1) A címer kizárólag díszítı és utaló jelképként használható. 
 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint a címer használható: 
a) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselı-

testület) ülései meghívóján, 
b) a települési képviselık, a polgármester, a jegyzı, az aljegyzı által használt 

névjegykártyán, 
c) a polgármester, a Képviselı-testület és bizottságai, valamint Lajosmizse Város 

Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) dolgozói által a hivatali 
tevékenységük során használt levélpapíron, 
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d) Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által alapított 
sajtóterméken, 

e) a helyi média sajtótermékein és adásában, 
f) az Önkormányzat és intézményeinek nemzetközi kapcsolataiban, 
g) az Önkormányzat és intézményeinek épületén, helyiségeiben és kiadványain, 
h) a Képviselı-testület által alapított (kiadott) díszoklevélen, emléklapon, kitüntetı vagy 

emlékérmén, 
i) városi ünnepségek, rendezvények meghívóján, 
j) a település történetével, életével, fejlıdésével foglalkozó önkormányzati kiadványon, 

településre utaló emléktárgyon, 
k) idegenforgalmi célból, 
l) kereskedelmi és reklámcélból,  
m) Lajosmizsei egyesületek, alapítványok  köztestületek által. 

  
 

2. A városi zászló  
  

3. § 
  

(1) Lajosmizse Város zászlaja téglalap alakú, arányosan három mezıre osztott. Alsó és felsı 
mezıi kék színőek, a középsı mezı fehér színő. A fehér színő mezıben helyezkedik el a 
címer. 

 
(2) Lajosmizse Város zászlajának rajzát a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

 
4. § 

 
(1) A zászló használható: 

a) az önkormányzat és intézményei kiemelkedı helyi ünnepségein és rendezvényein, 
b) más települések részvételével tartott rendezvényeken,  
c) a város bel- és külföldi kapcsolataiban, 
d) az  Önkormányzat és intézményei épületén és helyiségeiben, 
e) a Képviselı-testület üléseinek idején, 
f) városi ünnepségek, rendezvények alkalmával. 

 
 

3. A városi címer és a városi zászló használatára vonatkozó közös szabályok 
 

5. § 
 
(1) A 2. § (2) bekezdés e), k) és l) pontjaiban meghatározott esetekben a címer és a zászló 

használata engedélyköteles. 
 
(2) A címer és a zászló használatának engedélyezésérıl a kérelem benyújtásától számított 30 

napon belül dönteni kell. 
 
(3) Az (1) bekezdésben foglalt esetekben a címer és a zászló használatáért díjat kell fizetni. 
 
(4) A címer és a zászló használatának díja: 10.000 forint. 
 



 

 
 

6

(5) A címer- és a zászlóhasználat engedélyezése iránti kérelmet a polgármesterhez kell 
benyújtani. 

 
(6) A kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a kérelmezı nevét és címét (székhelyét), telefonszámát, elektronikus levélcímét, 
b) a címer és a zászló felhasználásának, illetve elıállításának célját és módját, 
c) elıállítás esetén az elıállítandó mennyiséget vagy a használat idıtartamát, 
d) a forgalomba hozatal vagy terjesztés módját. 

 
(7) Amennyiben a kérelmezı nem magánszemély, a kérelemnek tartalmaznia kell a címer és a 

zászló használatáért felelıs személy megnevezését is. 
 

(8) A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgy egy eredeti példányát. Amennyiben ez 
nem lehetséges, úgy méretarányos, eredeti színben és anyagban készült mintát kell 
csatolni. 
 

(9) A címer és a zászló használatára vonatkozó engedélynek a közigazgatási hatósági eljárás 
általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl tartalmaznia kell: 
a) az engedélyezett felhasználási célt, 
b) a felhasználás engedélyezett idıtartamát, 
c) a terjesztés és a forgalomba hozatal módját, 
d) a címer- és a zászlóhasználati díj összegét és a megfizetés módját. 
 

(10) Az engedély érvényessége meghatározott idıpontig szól. 
 

(11) A kiadott engedélyekrıl, érvényességük határidejérıl a Polgármesteri Hivatal 
nyilvántartást vezet. 

 
(12) A címer és zászló használat engedélyezése esetében a hatáskör gyakorlóját a Lajosmizse 

Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról 
szóló önkormányzati rendelete tartalmazza. 

 
4. A milleniumi emlékzászló  

  
6. § 

  
(1) A millenniumi emlékzászló fehér, duplaselyem, kétlapos, egyoldalas, téglalap alakú, 

127×83 cm-es. A felsı és az alsó lengırész arany zsinórszegéső, egymással 
szembefordított, ezüst hímzéssel elválasztott, vörös és zöld színő háromszögekbıl 
képzett, 5 cm-es szegélysáv díszíti. A lengırész-szegélyen 5 cm-es aranyrojt látható. A 
zászlómezı közepén ezüstszínő sugárkoszorúban a Magyar Köztársaság hímzéssel és 
selyemrátéttel kialakított hivatalos címere tőnik elı. Felette félkör alakban elhelyezkedı, 
Times New Roman betőtípusból képzett “Magyar Millennium” felirat olvasható. Alatta 
félkörívben a 2000-es évszám látható, melybıl stilizált tölgyfa- és olajág nı ki. 

 
(2) A millenniumi emlékzászlóhoz fehér, duplaselyem, egyoldalas, csokorra kötött, 180×105 

cm-es szárú, 11,5 cm széles zászlószalag tartozik. A zászlószalag szélei aranyszegésőek, 
végein 5 cm-es aranyrojt van. Rajta Times New Roman betőtípusból képzett “Magyar 
Millennium 2000”, illetve “Magyar Köztársaság Kormánya” felirat olvasható. A szalagot 
a jogar aranykoszorúban elhelyezett képe díszíti. 
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(3) A millenniumi emlékzászló a városháza dísztermében használható . 

  
5. Záró rendelkezések 

   
7. § 

 
(1) Ez a rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 

8.  § 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.  
 
(1) Hatályát veszti 

a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a helyi címerrıl és zászlóról 
szóló 32/2005. (XII. 01.) önkormányzati rendelete, 
b) Lajosmizse Város Önkormányzatának 15/2009. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a helyi címerrıl és zászlóról 
szóló 32/2005. (XII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról.  

 
 

Basky András       Kutasiné Nagy Katalin 
     polgármester           jegyzı 

 
 
Kihirdetés idıpontja: 2012. ………. 
 
 
            Kutasiné Nagy Katalin 
             jegyzı 
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1. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez 
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2. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati  rendelethez 
 
 
 
 
 
 

 


