Budaörs Város Önkormányzata

A VÁROSI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALKOTÁSÁRÓL
ÉS HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ
a 12/2001. (04.06.) és a 18/2012 (V.25.)
önkormányzati rendeletekkel módosított

32/1997.(IX.08.). Ökt. sz. rendelet
egységes szerkezetbe foglalt szövege
A címer és zászló leírása
1. §
A címer vágott háromszög-pajzs szívpajzzsal. Felül vörössel és ezüsttel hétszer osztott
mező. Alul kék háttér előtt lebegő koronába helyezett két arany agancs. A szívpajzsban
kék háttér előtt ezüst szikla alján zöld dombok.
2. §
(1) A város díszzászlója: ezüst alapszínen kék és vörös színű, háromszög alakú

szegélydíszítéssel. A zászló oldalainak egymáshoz viszonyított aránya: 1:2. A zászló
közepén a város címere helyezkedik el, a címerpajzs magassága a zászló
magasságának az egyharmada. Az álló zászlón lévő címer felett gótbetűs (Zentenar
Fraktura Bold típusú) írással, vörös színnel Budaörs helységneve.
(2) A város szabadtéri zászlója: fehér alapszínű. A zászló oldalainak egymáshoz

viszonyított aránya 1:2. A zászló közepén a város címere helyezkedik el, a
címerpajzs magassága a zászló magasságának egyharmada. A címer felett gótbetüs
írással, vörös színnel Budaörs helységneve.
A címer- és zászlóhasználat köre
2/A.§. 1
A rendelet hatálya kiterjed Budaörs közigazgatási területén a magánszemélyekre, jogi
személyekre és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, tudományos,
irodalmi, művészi vagy egyébként közszerepléssel járó tevékenységet végzőkre.
3. § 2
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A város címere - engedély nélkül - az 5. §-ban meghatározott módon utaló és díszítő
jelképként az alábbi esetekben használható és alkalmazható:
a) az önkormányzat tanácskozótermeiben, hivatali helyiségeiben,
b) az önkormányzat intézményei épületein és tanácskozótermeiben,
c) a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságai, a kisebbségi önkormányzatok, a
részönkormányzat kiadványain.
d) a városi rendezvényeken,
e) a képviselő-testület illetve bizottságai által kiadott díszokleveleken, emléklapokon,
emlékplaketteken, jelvényeken, valamint a képviselő-testület által adományozott
kitüntetéseken
f) a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati intézményeinek dolgozói részre
rendszeresített egyenruha díszeként,
g) a Polgármesteri Hivatal járművein
e) a Képviselő-testület bizottságai, a polgármester, az alpolgármester, a városi
képviselők, a jegyző, az aljegyző, az egyes hivatali egységek és vezetőik részére
készített levélpapíron, a polgármester által használt bélyegzőn, viaszba nyomható
díszpecséten, valamint a városi képviselők és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak
névkártyáin és arcképes igazolványain,
f) a városi képviselők képviselői minőségükben végzett tevékenysége során.
3/A.§. 3
Kizárólag engedéllyel lehet a város címerét utaló és díszítő jelképként alkalmazni vagy
használni:
a) a városban működő intézmények és társadalmi szervezetek által kiadott
kiadványokon,
b) a várost érintő kiadványokon,
c) a városban rendezett jelentősebb kulturális és szakmai rendezvényeken, nemzetközi
és országos méretű sportrendezvényeken, bajnokságokon,
d) a városra utaló ajándék- és emléktárgyakon,
e) városi önkormányzat vállalatainak, intézményeinek rendezvényein, egyes járművein,
f) a 3. §-ban nem említett egyéb esetekben.
4.§. 4
A városi zászló engedély nélkül , az 5. §-ban meghatározott módon használható:
a) az önkormányzat üléstermeiben, a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében,
b) a Városháza előtti zászlórudakon felvonva
c) a középületek és közterületek fellobogózásáról szóló jogszabályokban meghatározott
esetekben,
d) az állami és nemzeti ünnepeken,
e) a városi önkormányzat rendezvényein és ünnepségein
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f) a város életében jelentős - kizárólag városi - események, rendezvények alkalmával,
g) az önkormányzat illetve a kisebbségi önkormányzatok bel- és külföldi kapcsolataiban,
idegenforgalmi propagandában, ajándékként.
4/A §. 5
Kizárólag engedéllyel lehet a város zászlóját használni:
a) a város életében jelentősebb - helyi, országos vagy nemzetközi-, nem önkormányzati
események és rendezvények alkalmával,
b) megkülönböztetésül, több település részvételével tartott rendezvényeken,
c) cserezászlóként és - a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével elismerésként,
d) a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban,
e) a városi önkormányzat vállalatainak, intézményeinek ünnepi rendezvényein,
f) a 4. §-ban nem említett egyéb esetekben.
A címer és zászló használat módja
5.§ 6
(1) A város címerét csak mint a városra utaló és díszítő jelképet lehet használni.
(2) A Magyar Köztársaság és Budaörs város címerének együttes használata esetén a
városi címer úgy alkalmazható, hogy a köztársasági címer jelentőségét ne
kisebbítse.
(3) A város címerét kizárólag hiteles alakban, az ábrázolás
méretarányoknak, színeknek megtartása mellett szabad ábrázolni.

hűségének,

(4) Egyes esetekben megengedhető, hogy a címer kizárólag a tárgy anyagának
színében (fém, bőr, fa) jelentkezzék.
(5) A Magyar Köztársaság zászlójának és a városi zászlónak együttes használata
esetén biztosítani kell, hogy a városi zászló a nemzeti zászló jelentőségét ne
kisebbítse.
(6) A városi címer és zászló használatának módjára vonatkozóan az 5. §(1)-(5)
pontokban felsoroltakon kívül egyéb kikötések is szabhatók.
A címer és zászló használat engedélyezése
6. §
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A város címerének és zászlójának előállítását, forgalomba hozatalát és használatát
Budaörs város polgármestere engedélyezi. Az engedély meghatározott vagy
meghatározatlan időre szólhat. A város címer és zászló felhasználását illetően
engedélyköteles minden olyan kérelem, amely nem kapcsolódik közvetlenül az
önkormányzat és szervezetei tevékenységéhez.
7. §
(1) A címer és zászlóhasználatra vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező szervezet vagy személy nevét és címét,
b) a címer és zászló felhasználásának célját és módját,
c) a forgalombahozatal (terjesztés) módját, időtartamát.
(2) A címernek nyilvános helyen történő, jelentős méretű megjelenítése esetében (pl.
épülethomlokzaton stb) mellékelni kell a Képző- és Iparművészeti Lektorátus
jóváhagyását, valamint a tervezetet.
Egyéb rendelkezések
8.§ 7
Záró rendelkezés
9.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A 12/2001. (04.06.) ÖKT sz. rendelet rendelkezései a kihirdetés napján lépnek
hatályba.
Budaörs, 2001. április 3.

Dr. Dudás Péter
jegyző

Wittinghoff Tamás
polgármester
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