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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
2017. március 30-án tartandó ülésére
Tárgy: A város jelképeiről, a Kecskemét városnév használatáról, valamint a közterületek
fellobogózásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata és a tárgyban új
önkormányzati rendelet megalkotása

Tisztelt Közgyűlés!
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 24/1995. (X.16.) önkormányzati rendeletében (a
továbbiakban: rendelet) szabályozta Kecskemét város címerét, zászlaját, a címer és zászló, valamint
a Kecskemét városnév használatának rendjét, a közterületek nemzeti ünnepeken és a „Város Napja”
alkalmából történő fellobogózását, mely rendelet a hatályba lépése óta eltelt időben többször
módosult.
A rendelet felülvizsgálata során felmerült egy új rendelet megalkotásának szükségessége annak
érdekében, hogy az megfeleljen a hatályos jogszabályi környezetnek, az abban használt fogalmak
tisztázottak legyenek, a rendelet tartalmilag egyértelmű és jól alkalmazható legyen és megfeleljen a
jogszabály-szerkesztési követelményeknek.
A rendelet-tervezet a jelenleg hatályos rendelet elveire épül, a legszükségesebb tartalmi
változtatással: A jelképek és a városnév használatára vonatkozó szabályokat áttekinthetőbbé teszi,
mindemellett új elemként szabályozza a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartásként a jelképek, illetve a város nevének engedély nélkül vagy az abban foglaltaktól eltérő
használatát, a címer és a zászló engedély nélküli előállítását, forgalomba hozatalát.
Részletes Indokolás
A rendelet-tervezet 1. §-ához
Az 1. § a jelenleg hatályos rendeletben foglaltakhoz képest új fogalmat vezet be és rögzíti, hogy az
önkormányzat jelképei a város címere és zászlaja.
A rendelet-tervezet 2-6. §-ához
E szakaszokban kerülnek meghatározásra a címer és a zászló leírása, valamint az engedély nélküli
használatuk esetei. A jelenleg hatályos rendelet szabályai kiegészülnek azzal, hogy önkormányzati
feladataik ellátása során a nem a közgyűlés tagjai közül választott alpolgármesterek, illetve az

önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságai is engedély nélkül használhatják a
város címerét. A tervezet az eltelt időszakban kialakult gyakorlatnak megfelelően szabályozza a
zászló használatát is. A jelenleg hatályos rendelet rendelkezései közül kikerülnek azok a szabályok,
amelyek nem életszerűek, tapasztalataink szerint nem kerültek alkalmazásra. (pl. a város zászlaját
nemzeti ünnepeken vagy a közgyűlés felhívására a középületekre ki kell helyezni)
A rendelet-tervezet 7-9. §-ához
A rendelet-tervezet ezen rendelkezései a jelképek használatának engedélyezésére vonatkozó
szabályokat tartalmazzák. Az engedélyezésről változatlanul – átruházott hatáskörben - a Jogi és
Ügyrendi Bizottság dönt.
Mindemellett nem változott a fizetendő díj mértéke sem, illetve azok a szabályok, amelyek szerint a
jelképek használata kizárólag határozott időre engedélyezhető. A bizottság a nem kereskedelmi célú
felhasználás során változatlanul engedélyezheti a díjmentességet, azonban a jelenleg hatályos
rendelet szabályozásához képest a tervezet egyértelműen meghatározza, hogy a használat céljára
tekintettel történhet a díjfizetési kötelezettség elengedése.
További változás a tervezetben, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) egyes rendelkezéseire történő
hivatkozás kikerül a helyi norma szövegéből, tekintettel arra, hogy a Ket. 12. §-a alapján
önkormányzati hatósági ügyben egyébként is alkalmazni kell a törvény rendelkezéseit.
A rendelet-tervezet 10-11. §-ához
E szakaszok a városnév használatára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazzák. A rendelet-tervezet
szerint az engedélyezésről változatlanul – átruházott hatáskörben - a Jogi és Ügyrendi Bizottság
dönt. A tervezetben nem változott továbbá, hogy a használat engedélyezése ingyenes, illetve az a
szabály sem, amely szerint a városnév-használat határozatlan időre is engedélyezhető. Az
engedélyezés során változatlanul meg kell vizsgálni, hogy a használat célja a közfigyelem
felkeltésére és a város iránti megbecsülés fokozására alkalmas-e. A rendelet-tervezet új elemként
meghatározza, hogy vizsgálni szükséges továbbá azt is, hogy a kérelmező tevékenysége, működése
hogyan kötődik Kecskeméthez. A Ket. egyes rendelkezéseire történő hivatkozás a fentiekben
hivatkozott okból kikerült a helyi norma szövegéből.
A rendelet-tervezet 12. §-ához
E szakaszban kerülnek meghatározásra a közterületek fellobogózására vonatkozó szabályok. A
rendelet-tervezet – a jelenlegi gyakorlattal megegyezően - szabályozza, hogy a megjelölt ünnepek
alkalmából a közterület mely részén kell Magyarország zászlaját kihelyezni. A rendelet-tervezetbe
új elemként bekerült a Főtér és a Kiskörút fogalmak pontos meghatározása.
A rendelet-tervezet 13. §-ához
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 8. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében
meghatározhatja a közösségi együttélés szabályait, valamint elmulasztásuk jogkövetkezményeit. A
Mötv. 143. § (4) bekezdésének d) pontja pedig felhatalmazza a helyi önkormányzat képviselőtestületét arra, hogy rendeletben határozza meg a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint

ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit. Mindezek alapján a rendelet-tervezet a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartásként határozza meg a jelképek, illetve a város
nevének engedély nélkül vagy az abban foglaltaktól eltérő használatát, a címer és a zászló engedély
nélküli előállítását, forgalomba hozatalát.
A rendelet-tervezet 14-15. §-ához
E szakaszok hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaznak. A
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. (a továbbiakban: Jat.) 7. § (1) bekezdése szerint a
jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését
követő valamely nap lehet.
A Jat. 17. §-a alapján elkészült a rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata, amelyet az előterjesztés
melléklete tartalmaz.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendeletet megalkotni
szíveskedjen.
Kecskemét, 2017. február 28.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
A város jelképeiről, a Kecskemét városnév használatáról, valamint a közterületek
fellobogózásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
1. Társadalmi hatások
Jelentős társadalmi hatás nem mutatható ki, azonban az új szabályozás alapján az önkormányzati
jelképek és a városnév használatának feltételei egyértelműbbé válnak.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
Az új önkormányzati rendelet megalkotásával nem mutatható ki gazdasági, költségvetési hatás. A
jelképek használatának engedélyezésével kapcsolatos díj összegére vonatkozó szabályok nem
változnak, illetve a közterületek fellobogózásával összefüggésben jelentkező kiadások is
változatlanok maradnak.
3. Környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának nincs a környezetre gyakorolt hatása.
4. Egészségi követelmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának nincs az egészségre gyakorolt hatása.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket növelő hatása nincs.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A megalkotásra kerülő új rendelet a tárgyban jelenleg hatályos önkormányzati rendelettől eltérően
megfelel a Jat-ban és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben foglalt
követelményeknek. A norma tartalmában és formájában is egyértelmű, megfelelően alkalmazható.
Az Mötv. 143. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás szerint az önkormányzatok helyi
rendeletben határozzák meg a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeit. Ennek elmaradása esetén jogbiztonság nélkül maradna a
jelképek, illetve a város nevének engedély nélkül vagy az abban foglaltaktól eltérő használata, a
címer és a zászló engedély nélküli előállítása, forgalomba hozatala.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
/2017. (….) önkormányzati rendelete
A város jelképeiről, a Kecskemét városnév használatáról, valamint a közterületek
fellobogózásáról
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 12. § tekintetében a Magyarország címerének
és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII.
törvény 7. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 13. § tekintetében a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország
címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII.
törvény 7. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. Az önkormányzat jelképei
1. §
Az önkormányzat jelképei Kecskemét város címere (a továbbiakban: címer) és Kecskemét város
zászlója (a továbbiakban: zászló).
2. A címer leírása, ábrázolása
2. §
(1) A címer csücskös talpú, hatszögletű pajzs. Vörös mezejében zöld hármas halomnak
kiemelkedő középső részén heraldikailag jobbra néző, ágaskodó ezüst –fehér- kecskebak. A pajzs
felett a magyar Szentkorona lebeg. A címer alatt félkörívben elhelyezett, díszesen redőzött szalagon
a város jelmondata: „Sem magasság, sem mélység nem rettent” olvasható. A jelmondat kizárólag a
címer ünnepi változatának része.
(2) A címer – kivéve a 3. § (5) bekezdés esetét - kizárólag hiteles alakban ábrázolható.

3. A címer használata
3. §
(1) A címert – a (2)-(4) bekezdésben felsorolt esetek kivételével – csak engedéllyel lehet használni.
(2) A címert a közgyűlés, a közgyűlés tagja, tisztségviselője, szerve, az önkormányzat költségvetési
szerve, többségi tulajdonú gazdasági társasága, alapítványa és közalapítványa önkormányzati
feladata ellátása során külön engedély nélkül használhatja.
(3) A címert az önkormányzat által szervezett Kecskemét Város és Környéke Termelői Borverseny
keretén belül a termelők közül kiválasztott „Kecskemét Város Bora” címet elnyerő természetes
személy, jogi személy, egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, jogi személyiség nélküli
szervezet a díjnyertes bor címkézésén, a versenykiírás szerinti mennyiségben engedély nélkül
használhatja.
(4) Sport, kulturális, tudományos és tanulmányi versenyen, rendezvényen a Kecskemétet képviselő
versenyző, csapattag a címert ruházatán engedély nélkül használhatja.
(5) Az (1) bekezdést alkalmazni kell a címer elkülöníthető pajzs elemeire is.
4. §
(1) A címert alkalmazni kell:
a) a közgyűlés meghívóján,
b) az önkormányzat által szervezett vagy az önkormányzat támogatásával megrendezésre kerülő
ünnepségen, rendezvényen, annak meghívóján és plakátján,
c) az önkormányzat által alapított és kiadott díszoklevélen, emléklapon, kitüntetésen vagy
d) a város életével, történetével, fejlődésével, kultúrájával, turizmusával foglalkozó, önkormányzati
megrendelésre készített kiadványon.
(2) A címert állandó jelleggel kell elhelyezni a közgyűlési ülésterem elnöki emelvényén.
4. A zászló leírása
5. §
A zászló téglalap alakú, három egyenlő szélességű vörös-fehér-vörös színű függőleges sávból áll,
a fehér sáv közepén a város címerével.

5. A zászló használata
6. §
(1) A zászlót a városháza épületének erkélyén állandó jelleggel ki kell tűzni.
(2) Nemzeti gyásznapon és a várost ért gyász esetén a városháza előtt a zászlót Magyarország
zászlójával együtt félárbócra engedve kell felvonni.
(3) A közgyűlés üléstermében más zászlóktól elkülönítetten, egymás mellett kell elhelyezni a
zászlót és Magyarország zászlaját.
(4) Az (1) és (3) bekezdésekben meghatározottakon kívül a zászló külön engedély nélkül
használható:
a) a közgyűlés által adományozott elismerésként,
b) az önkormányzat által szervezett vagy az önkormányzat támogatásával megrendezésre kerülő
ünnepségen, rendezvényen,
c) települések közötti belföldi és külföldi kapcsolatokban,
d) nemzetközi, országos, területi ifjúsági, tudományos, kulturális vagy sport rendezvényen vagy
e) a hivatalos küldöttség, delegáció részére ajándéktárgyként, cserezászlóként.
.
6. A jelképek használatának engedélyezése
7. §
(1) A jelképek használatáról szóló engedély csak határozott időre adható. Az engedélynek
tartalmaznia kell:
a) az engedélyes megnevezését, címét vagy székhelyét,
b) az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését,
c) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára, és mennyiségére vonatkozó feltételeket,
d) a használat tervezett időpontját, időtartamát,
e) a használati díj összegét és
f) az engedély visszavonhatóságára vonatkozó figyelmeztetést.
(2)Az engedélyhez mellékelni kell a hiteles címerdokumentációt.
(3) A jelkép használatára irányuló kérelem elbírálásakor vizsgálni kell, hogy a használat célja, a
címerrel díszítendő termék, az előállítandó zászló minősége, jellege, megjelenési formája indokolja
a jelkép használatának engedélyezését.
(4) A jelképek használatának engedélyezéséről, az engedélyek visszavonásáról, továbbá a
használatért fizetendő díj összegéről a közgyűlés címer- és zászlóhasználatának engedélyezése
ügyében feladat-és hatáskörrel rendelkező bizottsága dönt.

(5) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.
8. §
(1) Az engedélyhez kötött jelkép használatáért fizetendő díj összege:
a) nem kereskedelmi célú felhasználás esetén: 1000–5000 Ft-ig,
b) kereskedelmi célú felhasználás esetén: 5000–100 000 Ft-ig terjedhet.
(2) A használati díj összegét ezen összeghatárokon belül az összes körülmény – így különösen a
konkrét felhasználási cél, előállítandó mennyiség, megjelenési forma – figyelembevételével
kell megállapítani.
(3) Díjmentességet az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben, a felhasználás céljára tekintettel a
közgyűlés Kecskemét város címer- és zászló használatának engedélyezése ügyében feladat-és
hatáskörrel rendelkező bizottsága állapíthat meg.
9. §
A jelkép használata, előállítása, forgalomba hozatala nem engedélyezhető, a kiadott engedélyt
vissza kell vonni, ha a használat, a forgalomba hozatal módja vagy körülményei a város érdekeit,
így különösen a város polgárainak lokálpatriotizmusát, a közízlést sérti. A kiadott engedélyt vissza
kell vonni továbbá, ha az engedély jogosultja a jelképet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon
vagy célra használja.
7. A Kecskemét városnév használata
10. §
(1) A Kecskemét városnév (a továbbiakban: városnév) és ennek bármely toldalékos formáját – a (3)
bekezdésben foglalt kivétellel - jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek
megnevezésükben, természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek
tevékenységük során vagy működésükkel összefüggésben, emblémán, jelvényen, kiadványon és
nyomdai terméken, dísz- és emléktárgyon, használati tárgyon engedéllyel használhatják.
(2) A városnév-használatra irányuló kérelem elbírálásakor vizsgálni kell, hogy a használat célja a
közfigyelem felkeltésére és a város iránti megbecsülés fokozására alkalmas legyen, és a kérelmező
tevékenysége, működése hogyan kötődik Kecskeméthez.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem engedélyköteles
a) a közgyűlés és szervei, a közgyűlés által alapított költségvetési szerv, önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaság, alapítvány, közalapítvány névhasználata,
b) az a névhasználat, amely jogszabály rendelkezésén alapul.
11. §
(1) A városnév használati engedély határozott vagy határozatlan időre adható. Az engedélynek
tartalmaznia kell:
a) az engedélyes megnevezését, címét vagy székhelyét,
b) az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését,
c) a névhasználat pontos szövegét,
d) a használat tervezett időtartamát és
f) az engedély visszavonhatóságára vonatkozó figyelmeztetést.
(2) A kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a városnév-használat a 10. § (2) bekezdésében
foglalt feltételeknek már nem felel meg, vagy az engedély jogosultja a városnév-használatot
az engedélyben foglaltaktól eltérő módon vagy célra használja.

(3) A városnév-használat engedélyezéséről, a névhasználat jogának megvonásáról a közgyűlés
városnév-használat engedélyezése ügyében feladat-és hatáskörrel rendelkező bizottsága dönt.
(4) A városnév-használat díjtalan.
(5) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.

8. A közterületek fellobogózása
12. §
(1) Magyarország zászlaját a nemzeti ünnepek és a „Város Napja” október 2. alkalmából az alábbi
közterületen lévő zászlótartóban kell elhelyezni:
a) Rákóczi út mindkét oldala,
b) Jókai utca,
c) Főtér tengelye,
d) Főtér Városháza és a Nagytemplom közötti szakasza,
e) Főtér közúti forgalom által igénybe vett sávja az Aranyhomok Szállodától az Arany János utca
érintésével a Nagykőrösi utcai csomópontig,
f) Kiskörút teljes szakasza,
g) Deák Ferenc téri sétány és azt párhuzamosan körülvevő közút,
h) Petőfi Sándor utca,
i) Dózsa György út a vasúti átjáróig és
j) a Batthyány utca a Nagykörúti csomópontig.
(2) Magyarország zászlaját október 6-án az Aradi vértanúk terén el kell helyezni.
(3) A kihelyezendő nemzeti színű zászló mérete 60x90 cm, a hozzá tartozó zászlórúd mérete 2 m.
(4) A fellobogózást az ünnepet megelőző munkanapon 17.00 óráig, a zászlók leszedését az ünnepet
követő első munkanapon kell elvégezni.
(5) E szakasz alkalmazásában:
1. Főtér: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek
használatáról szóló 6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletében meghatározott Történeti Főtér
területe.
2. Kiskörút: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei
Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletében
meghatározott terület.
9. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások
13. §
Aki Kecskemét város nevét, jelképét engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően használja, a
címert, zászlót engedély nélkül előállítja, forgalomba hozza, azzal szemben a jegyző közigazgatási bírságot
szabhat ki.

10. Hatályba léptető rendelkezés
14. §
Ez a rendelet 2017. május 1-én lép hatályba.

11. Hatályon kívül helyező rendelkezések
15. §
Hatályát veszti
1. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Kecskemét város címeréről,
zászlajáról; a címer és zászló, valamint a Kecskemét városnév használatának rendjéről, a
közterületek nemzeti ünnepeken és a „Város Napja” alkalmából történő fellobogózásáról szóló
24/1995. (X.16.) önkormányzati rendelete,
2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Kecskemét város
címeréről, zászlajáról, a címer és zászló, valamint a Kecskemét-városnév használatának
rendjéről szóló 24/1995. (X. 16.) KR. sz. rendelet módosításáról szóló 7/1997. (II. 24.)
önkormányzati rendelete,
3. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egyes helyi rendeletek
módosításáról szóló 12/2000. (IV. 3.) önkormányzati rendelete,
4. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét város címeréről,
zászlajáról; a címer és zászló, valamint a Kecskemét városnév használatának rendjéről
szóló, többször módosított 24/1995. (X.16.) KR. számú rendelet módosításáról és
kiegészítéséről szóló 58/2000. (XII.28.) önkormányzati rendelete,
5. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének KMJV Önkormányzata
2001. évi költségvetéséről szóló 3/2001. (II. 20.) KR. számú rendelet elfogadása kapcsán
szükségessé vált egyes helyi rendeletek módosításáról szóló 6/2001. (III. 12.)
önkormányzati rendelete,
6. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét város címeréről,
zászlajáról; a címer és zászló, valamint a városnév használatának rendjéről szóló 24/1995.
(X.16.) KR. számú rendelet módosításáról szóló 38/2005. (X. 3.) önkormányzati rendelete,
7. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét város címeréről,
zászlajáról, a címer és zászló, valamint a városnév használatának rendjéről szóló 24/1995.
(X. 16.) rendelet módosításáról szóló 29/2008. (VI.30.) önkormányzati rendelete,
8. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Kecskemét város
címeréről, zászlajáról; a címer és zászló, valamint a Kecskemét városnév használatának
rendjéről, a közterületek nemzeti ünnepeken és a „Város Napja” alkalmából történő
fellobogózásáról szóló 24/1995. (X.16.) számú rendelet módosításáról szóló 54/2009.
(X.29.) számú önkormányzati rendelete.

