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ELŐTERJESZTÉS 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2023. január 24-i rendkívüli ülésére 

 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023. (….) önkormányzati ren-

delete a helyi címerről és zászlóról szóló 12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Ikt.sz.: LMKOH/460-1/2023. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2021. augusztusában elfogadásra került Lajosmizse logója, mely a település meghatározó értékein 

keresztül letisztult, modern formában mutatja be városunk egyedi arculatát. Az elmúlt időszakban 

sikerült a logót megismertetni a helyi lakossággal és a térségi települések körében is. Lajosmizse 

címerének és zászlójának formája önkormányzati rendeletben került rögzítésre és időszerűvé vált a 

rendelet kiegészítése a logóval. 

A továbbiakban szükségessé vált az Önkormányzati Hivatal nevének pontosítása, valamint a 

megváltozott jogszabályi környezet helyreigazítása a rendeletben. 

Részletes indokolás 

1. § Az alcím kiegészítése a logó kifejezéssel. 

2. § A rendelet 1. §-ába a címer ismertetése után (3)-(5) bekezdéssel beépítésre került a logó 

leírása, színkód használata és a mellékletre történő utalás, mely tartalmazza a logó rajzát. 

3. § A Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala név pontosításra kerül a 2013. márciusi 

átalakulásnak megfelelően Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalra és beépítésre került a 

rövidítése Önkormányzati Hivatal névre. 

4. § Az alcím kiegészítése a logó kifejezéssel. 

5. § A rendelet 5. §-ában szabályozásra kerül, hogy mely esetekben engedélyköteles a logó 

használata, továbbá meg kell határozni a használatért fizetendő díjat. Indokolttá vált a címer és 

zászló használatáért 2009-ben megállapított 10.000 forintos díj felülvizsgálata is. Az 5. § (9) 

bekezdésében a hatályon kívül helyezett jogszabályi környezet pontosításra került, továbbá a (11) 

bekezdésben az Önkormányzati Hivatal rövidített névre pontosítottuk a Polgármesteri Hivatal 

nevét. 

6. § A rendelet kiegészül a logó rajzát ábrázoló melléklettel. 

7. § A rendelet 2. §-ában a címer és a logó közös használatára vonatkozó szabályozás jelenik meg, 

ezért több helyen a címer szövegrész pontosításra kerül címer és logó szövegrészre, továbbá az 

Önkormányzati Hivatal rövidített névre pontosítottuk a 2013. márciusi átalakulásnak megfelelően 

a Polgármesteri Hivatal nevét. 

8. § A jogalkotásról szóló törvény szerinti kötelező hatályon kívül helyezés. 

9. § A hatályba lépésről történő rendelkezés. 

 

A rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata: 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a 

jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével 
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felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a testületet 

tájékoztatni kell. 

 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

 

A címer és a logó használatáért fizetendő díj az önkormányzat költségvetési bevételét növeli. A 

logó használatával a település népszerűsítése, a településmarketing és a városimázs fejlesztése 

mellett a lakosság identitása is erősödik. 

 

2. Környezeti és egészségi következményei: 

 

Nem mérhető. 

 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

 

A tervezett jogszabály minimális többlet adminisztratív terheket keletkeztet, hiszen újabb 

engedélyek kiadása válik szükségessé. 

 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

 

A jogalkotás elmaradásával a logó nem alkalmazható önkormányzati jelképként, továbbá a 

használatáért sem kérhető semmilyen díjazás. 

 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

 

A meglévő hivatali létszámban a személyi, szervezeti, tárgyi feltételek adottak.  

 

 

A fentiekre tekintettel az alábbi rendelet-tervezet elfogadására teszek javaslatot a T. Képviselők 

részére a hozzá csatolt indokolással együtt. 

 

 

Lajosmizse, 2023. január 11. 

Basky András sk. 

  polgármester 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a helyi címerről és zászlóról szóló 12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Lajosmizse 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, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 

1.1.w) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, az 1. 

melléklet 2.1.r) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el 

1. § 

A helyi címerről és zászlóról szóló 12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. alcím címe helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„1. A városi címer és logó” 

2. § 

A helyi címerről és zászlóról szóló 12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a a következő (3)–

(5) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Lajosmizse Város logója (a továbbiakban: logó) pajzs formájú, ahol az alsó harmad bal oldalán 

helyezkedik el a szamóca, jobb oldalán a vizek szimbóluma. A középső harmad bal oldalán a 

Pusztatemplom, jobb oldalán a római katolikus templom, felső harmadában a Városháza északi 

szárnyának sziluettje kapott helyet. A logó elengedhetetlen része a pajzs alatt nyomtatott nagybetűvel, 

"Cera Pro / Black" betűtípussal, megnövelt betűközzel, vízszintesen elhelyezett "LAJOSMIZSE" 

felirat. 

(4) A logó R:0, G:82, B:156 színkódnak megfelelő sötétebb kék színű. A használat során 

halványszürke és fehér színben is megjeleníthető megfelelően sötét háttér előtt. 

(5) A logó rajzát a rendelet 3. melléklete tartalmazza.” 

3. § 

A helyi címerről és zászlóról szóló 12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[Az (1) bekezdésben foglaltak szerint a címer használható:] 

„b) a települési képviselők, a polgármester, a jegyző, az aljegyző és a Lajosmizsei Közös 

Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) dolgozói által használt 

névjegykártyán,” 

4. § 

A helyi címerről és zászlóról szóló 12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 3. alcím címe helyébe 

a következő rendelkezés lép: 
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„3. A címer, a zászló és a logó használatára vonatkozó közös szabályok” 

5. § 

(1) A helyi címerről és zászlóról szóló 12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(5) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A városi jelképek használata az alábbi esetekben engedélyköteles: 

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

esetekben. 

b)  A logó használata a 2. § (2) bekezdés e), k), l) és m) pontjaiban meghatározott esetekben. 

(2) A címer, a zászló és a logó használatának engedélyezéséről a kérelem benyújtásától számított 30 

napon belül dönteni kell. 

(3) Az (1) bekezdésben foglalt esetekben a címer, a zászló és a logó használatáért díjat kell fizetni. 

(4) A címer és a zászló használatának díja: ....... forint, a logó használatának díja: ..... forint. 

(5) A címer, a zászló és a logó használatának engedélyezése iránti kérelmet a polgármesterhez kell 

benyújtani.” 

(2) A helyi címerről és zászlóról szóló 12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdés b) 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A kérelemnek tartalmaznia kell:) 

„b) a címer, a zászló és a logó felhasználásának, illetve előállításának célját és módját,” 

(3) A helyi címerről és zászlóról szóló 12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 5. § (7)–(9) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(7) Amennyiben a kérelmező nem magánszemély, a kérelemnek tartalmaznia kell a címer, a zászló 

és a logó használatáért felelős személy megnevezését is. 

(8) A kérelemhez csatolni kell a címerrel, logóval díszített tárgy egy eredeti példányát. Amennyiben 

ez nem lehetséges, úgy méretarányos, eredeti színben és anyagban készült mintát kell csatolni. 

(9) A címer, a zászló és a logó használatára vonatkozó engedélynek az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló törvényben meghatározottakon túl tartalmaznia kell: 

a) az engedélyezett felhasználási célt, 

b) a felhasználás engedélyezett időtartamát, 

c) a terjesztés és a forgalomba hozatal módját, 

d) a címer, a zászló és a logó használati díjának összegét és a megfizetés módját.” 

(4) A helyi címerről és zászlóról szóló 12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 5. § (11) és (12) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(11) A kiadott engedélyekről, érvényességük határidejéről az Önkormányzati Hivatal nyilvántartást 

vezet. 
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(12) A címer, a zászló és a logó használat engedélyezése esetében a hatáskör gyakorlóját a Lajosmizse 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

önkormányzati rendelete tartalmazza.” 

6. § 

A helyi címerről és zászlóról szóló 12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 

3. melléklettel egészül ki. 

7. § 

A helyi címerről és zászlóról szóló 12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 

a) 2. § (1) bekezdésében a „címer kizárólag” szövegrész helyébe a „címer és a logó kizárólag” 

szöveg, 

b) 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „címer használható” szövegrész helyébe a „címer és 

a logó használható” szöveg, 

c) 2. § (2) bekezdés c) pontjában a „Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: 

Polgármesteri Hivatal)” szövegrész helyébe az „az Önkormányzati Hivatal” szöveg 

lép. 

8. § 

Hatályát veszti a helyi címerről és zászlóról szóló 12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 8. § (2) 

bekezdése. 

9. § 

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

 

Basky András       dr. Balogh László  

polgármester      jegyző 

 

 

 

A kihirdetés napja: 2023. …………. 

 

dr. Balogh László  

jegyző 
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1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 

„3. melléklet a 12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelethez 

”
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Részletes indokolás 

Az 1–9. §-hoz és az 1. melléklethez  

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 

szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM 

rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, 

a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti 

Jogszabálytárban kell közzétenni.”  

  

Erre tekintettel a helyi címerről és zászlóról szóló 12/2012. (IV.27.) önkormányzati 

rendelet 2023. január 24-i Képviselő-testületi ülésre beterjesztett módosításának indokolását 

az alábbiakban teszem közzé: 

Általános indokolás  

  

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 109/2021. (VIII.12.) önkormányzati 

határozatával elfogadta a városi logót, melynek beépítése indokolt a fenti tárgyú rendeletbe 

tekintettel arra, hogy az is a városi jelképek közé sorolható. 

A továbbiakban szükségessé vált az Önkormányzati Hivatal nevének pontosítása, valamint a 

megváltozott jogszabályi környezet helyreigazítása a rendeletben. 

Részletes indokolás 

1. § Az alcím kiegészítése a logó kifejezéssel. 

2. § A rendelet 1. §-ába a címer ismertetése után (3)-(5) bekezdéssel beépítésre került a logó le-

írása, színkód használata és a mellékletre történő utalás, mely tartalmazza a logó rajzát. 

3. § A Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala név pontosításra kerül a 2013. márciusi átalaku-

lásnak megfelelően Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalra és beépítésre került a rövidítése 

Önkormányzati Hivatal névre. 

4. § Az alcím kiegészítése a logó kifejezéssel. 

5. § A rendelet 5. §-ában szabályozásra kerül, hogy mely esetekben engedélyköteles a logó hasz-

nálata, továbbá meg kell határozni a használatért fizetendő díjat. Indokolttá vált a címer és zászló 

használatáért 2009-ben megállapított 10.000 forintos díj felülvizsgálata is. Az 5. § (9) bekezdésé-

ben a hatályon kívül helyezett jogszabályi környezet pontosításra került, továbbá a (11) bekezdés-

ben az Önkormányzati Hivatal rövidített névre pontosítottuk a Polgármesteri Hivatal nevét. 

6. § A rendelet kiegészül a logó rajzát ábrázoló melléklettel. 

7. § A rendelet 2. §-ában a címer és a logó közös használatára vonatkozó szabályozás jelenik meg, 

ezért több helyen a címer szövegrész pontosításra kerül címer és logó szövegrészre, továbbá az 

Önkormányzati Hivatal rövidített névre pontosítottuk a 2013. márciusi átalakulásnak megfelelően 

a Polgármesteri Hivatal nevét. 

8. § A jogalkotásról szóló törvény szerinti kötelező hatályon kívül helyezés. 

9. § A hatályba lépésről történő rendelkezés. 

 


