Mezőkövesd Város Önkormányzatának
22/2007.(IV.26.) ÖK. sz.
RENDELETE
Mezõkövesd város címerének, logójának, pecsétjének és zászlajának használata, a
zászlózás rendjéről
Mezõkövesd város Képviselõ-testülete az 1990. évi LXV. törvény (Önkormányzati Törvény)
1. § (6) bekezdés a) pontjában, valamint az 1995. évi LXXXIII. a Magyar Köztársaság
nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló
törvényben foglalt felhatalmazás alapján a címerrõl, pecsétrõl, zászlóról és azok használatáról,
az alábbi helyi rendeletet alkotja:
I. fejezet
Mezõkövesd Város címere
1. §
A címer leírása
Mezõkövesd város címere: tárcsapajzs vörös mezejében zöld hármashalom, azon álló
aranykoronából kijövõ behajlított ezüst kar, három búzakalásszal. A pajzsra helyezve
aranyszínû korona.
2. §
A címer használatának köre és módja

(1) A város címerét - a 3. §-ban szabályozott módon - kizárólag díszítõ és a városra utaló
jelképként lehet felhasználni:
a) a város zászlóján
b) 1 a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozótermeiben, házasságkötõ
termében és hivatali helyiségeiben.
c) a várossal kapcsolatos kiállításokon
d) protokoláris és ünnepi rendezvényeken
e) a polgármester, a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás elnökeként és a jegyzõ
által használt protokoláris levélpapíron, valamint az ehhez tartozó borítékon.
f) a város életével és fejlõdésével foglalkozó, történeti és ismeretterjesztõ, vagy ilyen
jellegû kiadványon, plakáton.
g) kitüntetõ emlékplaketteken, érméken, a velük kapcsolatos igazolványokon, továbbá
okleveleken és emléklapokon.
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emléktárgyakon és a város üzemeinek egyes jellegzetes termékein

h)
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i) idegenforgalmi propagandában
j) közterületek díszítésére,
k) a város fontosabb intézményeiben
l) a Mezõkövesdi Újságon, a Városi honlapon
(2) A város címerét csak mint díszítő és utaló jelképet szabad felhasználni, hatósági
tevékenység (eljárás) során nem alkalmazható.
(3) Az állam és az önkormányzat által alapított címer együttes használata esetén az állami
címernek - annak elhelyezésével vagy a címer méretével - elsõbbséget kell biztosítani.
(4) A védjegyrõl szóló 1997. évi XI. törvény 3.§ (2) bek. b.) pontjában foglaltak alapján a
város címerét védjegyként sem az önkormányzat, sem más szerv nem használhatja.
3. §
A címerhasználat módja és engedélyezése
(1) A város címerét kizárólag hiteles alakban, a címerábrák méretarányainak és színeinek
megtartása mellett szabad ábrázolni, a címer elemei önállóan nem alkalmazhatók.
(2) Egyes esetekben megengedhetõ, hogy a város címere kizárólag az elõállításhoz
felhasznált anyag (kõ, fém, fa, bõr stb) színében készüljön, nyomdai úton való elõállítása
esetén pedig fehér-fekete színben is felhasználható.
(3) A címert csak olyan mértékben szabad kicsinyíteni, hogy ne sértse a hiteles ábrázolást.
(4) A város címerének használatát - kérelemre - a polgármester engedélyezi. Engedély
esetenkénti felhasználásra vagy huzamosabb idõtartamra egyaránt adható.
(5) Nem kell engedély a város címerének használatához a 2. § (1) bekezdésének- a, b, e, l
pontjaiban megjelölt eseteiben,- c, f, g pontjaiban szabályozott esetekben a polgármesteri
hivatal (vagy az önkormányzat képviselõ-testülete és szervei) részére.
4. §
A kérelem és az engedély tartalma
(1) A város címerének használatára és forgalmazására vonatkozó kérelemnek tartalmaznia
kell:
-

a kérelmezõ megnevezését és címét,
a címer elõállításának, illetve felhasználásának célját és módját
elõállítás esetén az elõállítandó mennyiséget,
a terjesztés, illetõleg a forgalomba hozatal módját,
a címer használatának idõtartamát,
a címer használásáért felelõs személy megnevezését

(2) A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített kiadvány vagy tárgy méretarányos rajzát
és a mintadarabot.
(3) Ha a címerhasználat jellegére vagy módjára figyelemmel indokoltnak látszik, az
engedélyezési eljárásban, a kérelmezõtõl felügyeleti szerve hozzájárulásának beszerzését
kell kérni.
(4) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
- az engedélyes megnevezését és címét,
- az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését,
- a felhasználás idejét és az érvényesség idõtartalmát
- a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
- elõállítás esetén az elõállítható mennyiséget
- a hiteles ábrázolás követelményét
(5) Nem adható engedély, a címer elõállítására, használatára, ha a használat célja,
körülménye alkalmas a város hírnevének csorbítására.
(6) Vissza kell vonni az engedélyt, ha a használó az engedélytõl eltérõ módon használja
vagy ha a címer, zászló használatra vonatkozó rendeletet egyéb módon megszegi.
(7)2 A kiadott engedélyekrõl a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési
Irodája nyilvántartást vezet.
II. fejezet
A város logójának leírása
5.§
(1) 3Mezőkövesd Város logója a város emblematikus megjelenése, egy „szívben található
matyórózsa” motívum.
(2) A logó kiegészítő eleme a város szlogenje: „Mezőkövesd Matyóföld szíve” felirat.
6.§
A városi logó a rendelet 2.§ (1) bekezdésében felsoroltakon túl használható névjegyen,
levélpapíron, borítékon, kiadványokon, plakátokon, köszöntő táblákon, meghívókon,
okleveleket, érmeken, jelvényeken, valamint emlék- és ajándéktárgyakon.
7.§
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(1) A város logóját mint díszítő és utaló jelképet – kizárólag a rendelet 2. számú
mellékletében leírtak szerint, az ábrázolás hűségének, a méretarányoknak megfelelően
szabad alkalmazni.
(2) A városi logót ajánlatos a szlogennel együtt megjeleníteni a rendelet 2.sz.
mellékletében leírtak betartásával.
(3) A városi logó elemei önállóan nem alkalmazhatók.

A városi logó használatának engedélyezése
8.§
(1) A városi logó jelképként történő használatáért - előzetes bejelentési kötelezettség
mellett, a rendelet 2. sz. mellékletében leírtak betartásával - eseti elbírálás alapján kell
fizetni.
(2) A bejelentést a polgármesterhez kell írásban benyújtani.
A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő (természetes vagy jogi személy)
megnevezését, címét, a városi logó felhasználásának, illetve előállításának célját. A
bejelentéshez csatolni kell a logóval díszített tárgy tervezett mintáját, színes fényképét
illetve fénymásolatát.
(3) 4A bejelentésekről a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési Irodája
nyilvántartást vezet.
(4) A városi logó használata megtiltható, ha a felhasználás, illetve forgalomba hozatal
módja súlyosan sérti a város jó hírnevét, a város lakosságának érzületeit.
III. fejezet
Pecsét
9.§
A pecsét leírása
A pecsét ovális alakú, a rajta lévõ címerpajzs, úgynevezett tárcsapajzs. A pajzson alul hármas
halom, azon álló koronából kijövõ behajlított kar három búzakalásszal. A pajzsra helyezve
korona. A pecséten "Mezõkövesd Város Önkormányzata" felírat olvasható.
10. §
A pecsét használati köre
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(1) Önkormányzati ügyekben. a képviselõ-testület, a polgármester, alpolgármester és a
bizottságok használhatják.
(2) Önkormányzati ügyekben csak ezt a pecsétet lehet használni.
III. fejezet
Zászló
11. §
A városi zászló leírása
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a) Mezõkövesd város zászlójának formája fekvõ, vízszintesen ketté osztva, felül vörös, alul
aranysárga színû.
b) A város díszzászlója Nagy György textilművész által adományozott 2,5 m2 nagyságú
gobelin, amely a Mátyás királytól 1464-ben kapott eredeti címerrel van díszítve. / A
címer leírását az 1. sz. melléklet tartalmazza./
12. §
A városi zászló használatának köre és módja

(1) A város zászlója kis- és nagyméretben alkalmazható
(2) A város zászlója az alábbi alkalmakkor és esetekben használható:
a) A település életében jelentõs események alkalmával.
b) Az állami zászló használata esetén, az állami zászló - annak elhelyezésének,
méretének - elsõbbsége mellett a településen mûködõ szervek, vállalatok,
intézmények ünnepségein, rendezvényein.
c) A települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban.
d) A hivatalos nemzeti és állami ünnepnapokon a Polgármesteri Hivatal épületén.
(3) A város zászlójának használatára vonatkozó kérelemre, a használat engedélyezésére az e
rendelet 4. §-ában foglaltakat kell értelemszerûen alkalmazni.
(4) A városi zászló méltatlan helyen vagy alkalommal való használatát a polgármester
megtilthatja.
(5) A városi díszzászló március 15-i, augusztus 20-ai, október 23-ai ünnepségeken, valamint
az önkormányzat ünnepi ülésén és rendezvényein használható.
A díszzászló a polgármester hivatali szobájában kerül elhelyezésre.
13. §
Az állami zászló használatának köre és módja
(1) Az állami zászló használata a hivatalos nemzeti és állami ünnepnapokon kötelezõ:
a) a Mátyás király úton a Bogácsi úttól az Egri útig terjedő szakaszon

b) a Hősök terén és a Szent László téren

14. §
A város fellobogózása
1. A város fellobogózásának időpontjai:
a.) nemzeti és állami ünnepeken: március 15., augusztus 20., október 23.
b.) Mezőkövesd Város Napja, Európai Uniós csatlakozás napja
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2. A város polgármestere az (1) bekezdésben felsorolt eseteken kívül is elrendelheti a város
közterületeinek teljes vagy részleges fellobogózását.
3. Az (1) bekezdés a./ pontjában meghatározott napokon közterületeken a Szent László téren
és a Hősök terén a magyar nemzeti lobogót és Mezőkövesd Város zászlaját kell kitűzni.
4. Az (1) bekezdés b./ pontjában meghatározott napokon a város zászlaját és az európai
uniós zászlót kell kitűzni.
5. A fellobogózást az ünnepet megelőző napon 12 óráig, a zászlók beszedését az ünnepnapot
követő napon, ha az munkaszüneti nap, akkor a következő munkanapon 12 óráig kell
elvégezni.
15. § 5 hatályon kívül helyezve 6
Szabálysértési rendelkezés

16. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejûleg hatályát veszti az
Önkormányzat 29/1996. (X.31.) ÖK számú, valamint az ezt módosító 18/1998. (IV.30.) ÖK
számú, a 29/2001.(VI.27.) ÖK számú és a 20/2004. (IV.29.) ÖK számú rendelete.

Dr. Fekete Zoltán sk.
aljegyző

Tállai András sk.
polgármester
Jegyzőkönyv hitelesítő:

Bóta Gáspár sk.

Bukta György sk.
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települési képviselő

települési képviselő

Kiadmány hiteléül:

1. sz. melléklet

Kerek talpán, egyenesen álló kék címerpajzson lebegő heraldikai korona, amelynek belseje
bíbor színű. Ebből kiálló ezüst kar /testszínű kar/ búzakalásszal.
A pajzs felső szélén ugyancsak heraldikai korona, bélése bíbor, koronából kinyúló kar három
búzakalásszal. A pajzsot zöld babér ágak veszik körül, rajta bíbor színű tulipán, egyéb virágok
/talán ezüst/.
Pajzsnak a színe kék. A kinyúló kar ruhaszíne kék, a kéz testszínű. A címer mérete: ........
“Ezen címer az 1464 évben dícső emlékű Mátyás király által ezen évi Szent Jakab hava 5-ik
napján kelt kiváltságos levele által adományoztatott, ugyancsak általa az 1472-ik évben Szent
László napján – junius 27-én..... és a város által ezen idő óta mai napig használtatik.”

2. számú melléklet 7

Mezőkövesd Város logója a város emblematikus megjelenése, egy „szívben található
matyórózsa” motívum, mely mély bordó színű.
A logó kiegészítő eleme a város szlogenje: „Mezőkövesd Matyóföld szíve” felirat, mely
fekete és bordó színű és a szív motívum mellett két sorban helyezkedik el.
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