
EGYSÉGES SZERKEZET 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/1991. (XII.15.) önkormányzati rendelete 

a városi1 címer és zászló alkotásáról és használatáról 

 

(Egységes szerkezetben a 9/2018. (II.26.), a 36/2013.(XI.19.), a 34/2012. (VI.12.), a 

27/2012. (V.4.), a 29/2011. (VI.1.), a 49/2010. (XII.1.), a 35/2010. (IX.15.), a 29/2009. 

(XI.25.), az 54/2008. (XII.17.), a 14/2008. (IV.9.), a 10/2007. (IV.25.), az 1/2007. (II.20.), a 

43/2005. (X.26.), a 36/2000. (IX.29.), a 29/2000. (VII.1.), a 10/2000. (III.2.), a 6/1998. 

(II.26.) és a 9/1995. (II.23.) önkormányzati rendeletekkel.) 

 

 

Budakeszi Képviselő-testülete a lakosság véleményére figyelemmel, a település 

jelképének megalkotására és használata feltételeinek megállapítására a következőket 

rendeli: 

 

I. Fejezet 

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

A rendelet hatálya 

1. § 

 

Az önkormányzati rendelet hatálya a Budakeszi Képviselő-testület illetékességi 

területére terjed ki. 

 

A címer leírása, pecsét leírása 

2. § 

 

(1) Álló ovális pajzs kék mezejében tornyával balra, forduló, lebegő cseréptetős, 

ezüst templom oldalnézetben, három félköríves záródású ablakkal, szentélyén és 

tornyán egy-egy gömbvégű kereszttel. 

(2) Az állított ovális vonalgyűrűbe foglalt „BUDAKESZI POLGÁRAINAK 

PECSÉTJE. 1724. 1992.” körirat által határolt mezőben lebegő, tornyával balra 

forduló, cseréptetős templom oldalnézetben, három félköríve záródású ablakkal, 

szentélyén és tornyán egy-egy gömbvégű kereszttel. 

 

A zászló leírása 

3. § 

 

Téglalap alakú, vágott, kék-ezüst /fehér/, címeres zászló (mely hasított formában 

labarumként /függöny/ alkalmazható). 

 

 

II. fejezet 

A CÍMER ÉS ZÁSZLÓ HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI  

A címer és zászló használatának köre 

4. § 

 

(1) Budakeszi város címere csak díszítő és utaló jelképként használható fel. 

 
1 29/2000. (VII.1.) ör. Hatályos: 2000. július 1. Az egész rendeletben a „nagyközség” szó helyébe a 

„város” szövegrész kerül. 
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(2) A város címere alkalmazható: 

a) Budakeszi körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző és megfelelő 

körirattal van ellátva /pl: Budakeszi Polgármestere/, 

b)2 a város zászlaján, az önkormányzati intézmények zászlaján, 

c) a város képviselő-testülete és szerveinek készített a levélpapírok fejlécén, illetve 

borítékjain, 

d) a polgármester és az önkormányzati intézmények vezetői tevékenységük során 

kiadott levélpapírok fejlécén, illetve borítékon, 

e)3 Budakeszi körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző és megfelelő 

körirattal van ellátva (pl: Budakeszi Polgármestere, Budakeszi Képviselő-testület 

Bizottsága), 

f) a városháza épületének tanácskozó termében, 

g)4 a Képviselő-testület, valamint bizottságai által kiadott díszoklevelek, 

emlékplakátok, kitüntető, vagy emlékérmek, 

h) a képviselő-testület és más bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti 

kapcsolatokban protokolláris céljából, illetőleg szerződések, megállapodások 

hitelesítésekor, 

i) a címer címertartóval együtt ünnepségek alkalmával használható, 

j)5 a Kisebbségi Önkormányzat(ok) körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetve 

gumibélyegző és megfelelő körirattal van ellátva (kisebbségi önkormányzat saját 

nyelvű és magyar felirat), 

k)6 a Kisebbségi Önkormányzat(ok) tevékenysége során kiadott levélpapírok fejléce. 

l)7 a város intézményei által ünnepségek alkalmával kiadott díszokleveleken, 

emlékplaketteken, kitüntető- vagy emlékérmeken és egyéb dísztárgyakon. 

m)8 az Önkormányzat, valamint a polgármester által készített kitűzökön. 

 

5. § 

 

(1) A városi zászló használható: 

a) nemzeti ünnepek alkalmával, 

b) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt, 

c) a város életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más 

hivatalos zászlóval/ zászlókkal együtt, 

d) nemzeti, illetőleg városi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, 

e) megkülönböztetésül több település részvételével tartott rendezvényeken, 

f) a város bel- és külföldi kapcsolatain emlék és cserezászlóként. 

(2) A városi zászló a tanácskozó teremben kerül elhelyezésre. 

 

A címer és zászló használatának módja 

6. § 

 

(1) A városi címert kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni. 

(2) 9 A városi címer és zászló használatának engedélyezése önkormányzati hatósági 

ügynek minősül, melyben első fokon átruházott hatáskörben a polgármester jár el. Az 

 
2 6/1998. (II.26.) ör. Hatályos: 1998. február 26. 
3 10/2000. (III.2.) ör. Hatályos: 2000. március 2. 
4 10/2000. (III.2.) ör. Hatályos: 2000. március 2. 
5 36/2000. (IX.29.) ör. Hatályos: 2000. október 7. 

9/1995. (II.23.) ör. Hatályos: 1995. február 23. 
6 36/2000. (IX.29.) ör. Hatályos: 2000. október 7. 

9/1995. (II.23.) ör. Hatályos: 1995. február 23. 
7 35/2010. (IX.15.) ör. Hatályos: 2010. szeptember 15. 
8 49/2010. (XII.1.) ör. Hatályos: 2010. december 2. 
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engedélyezési eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (Akr.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A polgármester önkormányzati 

jogkörben hozott hatósági határozata ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezést 

benyújtani. 

(3) 10 A címer és zászló előállítására, használatára, illetőleg forgalomba hozatalának 

engedélyezésére vonatkozó kérelmet írásba lehet benyújtani.  

A kérelemnek tartalmaznia kell:  

_ kérelmező nevét (megnevezését), 

_ lakcímét (székhelyét, telephelyét), 

_ előállítás, felhasználás célját, módját, 

_ előállítandó mennyiséget, 

_ terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal módját, 

_ a használat időtartamát, 

_ a címerrel díszített tárgy mintapéldányát (rajzát). 

(4) 11 Az engedélynek tartalmaznia kell: 

_ az engedélyezés nevét (megnevezését), 

_ az engedélyes címét (székhelyét, telephelyét), 

_ az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését, 

_ a felhasználás idejét, illetőleg az érvényesség időtartamát, 

_ a terjesztés, forgalomba hozatal módjára, mennyiségére vonatkozó esetleges 

kikötéseket, 

_ a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb kikötéseket. 

(5) A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet. 

(6) 12 A város címerének és zászlajának kereskedelmi vagy reklámfelhasználás esetén 

díjat kell fizetni. A díj mértékét az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság 

javaslata alapján kell megállapítani. 

(7) A város címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a 

hiteles ábrázolást. 

A címer elemei önállóan nem alkalmazhatók, védjegyként nem használható. 

(8) 13 A címer és zászló használati engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyes a 

címer és zászló használatára egyéb okok miatt méltatlanná vált.  

 

 

VEGYES- ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK 

7. §14 

 

 

 

 

 
9 Módosította a 9/2018. (II.26.) ör. 6. §. Hatályos 2018. február 26. napjától. 

29/2009. (XI.5.) ör. Hatályos: 2009. november 25. 

43/2005. (X.26.) ör. Hatályos: 2005. november 1. 

29/2000. (VII.1.) ör. Hatályos: 2000. július 1. 
10 43/2005. (X.26.) ör. Hatályos: 2005. november 1. 
11 43/2005. (X.26.) ör. Hatályos: 2005. november 1. 
12 29/2009. (XI.5.) ör. Hatályos: 2009. november 25. 

14/2008. (IV.9.) ör. Hatályos: 2008. április 9. 

10/2007. (IV.25.) ör. Hatályos: 2007. április 25. 
13 36/2000. (IX.29.) ör. Hatályos: 2000. október 7. 

29/2000. (VII.1.) ör. Hatályos: 2000. július 1. 
14 Hatályon kívül helyezte a 36/2013.(XI.19.) ör. 25. §-a. Hatályon kívül 2013. december 4-től.  

27/2012. (V.4.) ör. Hatályos: 2012. május 5. 

29/2011. (VI.1.) ör. Hatályos: 2011. június 2. 

29/2000. (VII.1.) ör. Hatályos: 2000. július 1. 
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8. §15 

 

A címer és zászló használati engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyes a címer és 

zászló használatára egyéb okok miatt méltatlanná vált. 

 

9. § 

 

(1) Az önkormányzati rendelet kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) 16 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a 

Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült, és azzal 

összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 

 

 

Budakeszi, 2012. június 12. 

 

 

 Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia                      Dr. Szelenczy Gabriella 

 polgármester                           jegyző 

 

 

Közzétételi záradék: 

E rendeletet 2012. június 13-tól július 13-ig közzétettem. 

 

 

Dr. Szelenczy Gabriella 

              jegyző 

 
15 29/2009. (XI.25.) ör. Hatályos: 2009. november 25. 

14/2008. (IV.9.) ör. Hatályos: 2008. április 9. 

1/2007. (II.20.) ör. Hatályos: 2007. február 20. 
16 54/2008. (XII.17.) ör. Hatályos: 2008. december 17. 


