Biharkeresztes Város Képviselő-testülete
22/2005. (IX.02.), 31/2005. (XII. 01.) önkormányzati rendelettel módosított
23/2004. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Biharkeresztes Város Önkormányzata jelképeiről és azok használatáról
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló módosított 1949.évi XX. törvény 44/A .§ (2) bekezdésében, a helyi
önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és a
szabálysértésekről szóló módosított 1999. évi LXIX. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján Biharkeresztes Város Önkormányzata jelképeiről és a jelképek
használatáról az alábbi rendeletet alkotja:
Az önkormányzat jelképei
1. §
(1) Az önkormányzat jelképei :
a) az önkormányzat címere
b) az önkormányzat zászlaja
c) az önkormányzat pecsétje
(2) Biharkeresztes Város Önkormányzatának címere (a továbbiakban: címer):
Biharkeresztes város címere: Vágott, csücsköstalpú tárcsapajzs felső kék mezejének közepén
aranykereszt, s ennek felső szárán ezüst Nap, azon pedig egy arany színű (7) hét ágú csillag
látható. A kereszt elsősorban a város nevének utótagjára (Keresztes) utal, másodsorban pedig
a 19. század elejétől ismét megjelenő katolikus hitközséget jelképezi. A Nap és a csillag
viszont a 16. század második felétől kimutathatóan domináns református gyülekezetet
szimbolizálja.
A vágott pajzs alsó, piros mezejében ívelt zöld pajzstalpon a településre máig legjellemzőbb
foglalkozás, a mezőgazdaság meghatározó jelképei láthatók: heraldikailag jobb oldalt ezüst
színű, hegyével felfele néző csoroszlya, heraldikailag bal oldalt ezüst színű, élével balra,
nyelével a talaj felé néző sarló, a kettő között pedig egy arany színű függőlegesen álló
búzakéve.
(A csoroszlya már Keresztes 18. század elején használt pecsétnyomóján fellelhető,
tárcsapajzsba foglalva, majd szintén ez a jelkép található a község 1751-es vésetű
pecsétnyomóján is. A sarló és a búzakéve pedig mind az 1820-ban, mind az 1870-ben vésett
községi, illetve mezővárosi pecsétnyomókon fellelhető.)
(3) Biharkeresztes Város Önkormányzatának zászlaja (a továbbiakban: zászló):
Egyik oldala balról jobbra harántolt, a címerpajzsban szereplő kék-pirossal megegyező
színnel, a másik oldala ezüst. Anyaga selyem, körbeszegve aranyzsinórral és mérete 100 x
150 cm.
A zászló ezüst színű oldalán középen helyezkedik el az (2) bekezdésben leírt címer.
(4) Az önkormányzat pecsétje:
Kör alakú, benne felirat: "Biharkeresztes Város Önkormányzata” a Magyar Köztársaság
címerével.
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A címer előállításának, használatának, forgalomba hozatalának
engedélyezése
2. §
A címer külön engedély nélkül alkalmazható:
a) az önkormányzat zászlaján
b) az önkormányzat meghívóin,
c) a város önkormányzatának, az önkormányzat bizottságainak, tisztségvelőinek
felhívásain, hirdetményein, egyéb plakátjain, tervein, pályázatain, önkormányzati és
nem önkormányzati szervekkel kötött megállapodásokon és szerződéseken,
d) az önkormányzat hivatalos lapjának fejlécén,
e) a város történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon,
f) az önkormányzat által alapított díszokleveleken, emléklapokon, jelvényeken,
g) önkormányzati ünnepségeken, rendezvényeken,
h) az önkormányzat nemzetközi kapcsolataiban és idegenforgalmi propagandájában,
i) az önkormányzat bizottságai, tisztségviselői által feladatkörükben, valamint az
önkormányzat megbízásából eredő tevékenységük során használt papíron,
névjegykártyákon,
j) a városban működő rendőrőrs egyenruhás állománya karjelvényén,
k) a városban működő polgárőrség egyenruháján és szolgálati járművén,
l) a város kiemelkedő rendezvényein, jelentősebb kulturális és sporteredmények
emléklapjain, jelvényein, érmein,
m) a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségeiben,
n) a város honlapján,
o) díszítőelemenként középületeken,
p) az önkormányzat intézményvezetőinek hivatali helyiségében,
q) a város közigazgatási határán elhelyezett üdvözlő táblákon,
r) bármely, a várost, annak életét reprezentáló megyei, országos, nemzetközi
eseményeken való részvétel során.
3. §
(1) A címert kizárólag hiteles alakban (az ábrázolás hűségének, méretarányainak, színeinek
betartásával) szabad ábrázolni.
(2) A polgármester engedélye alapján a címer- különösen a helységnév tábla mellett
elhelyezett köszöntő tábla, az önkormányzat pecsétje – kizárólag a tárgy anyagának
színében (fa, fém, bőr, pecsétviasz, stb.) készíthető.
(3) A nyomdai úton való előállítás esetén a címer fekete-fehér, illetve az önkormányzat lapja
esetében kék-fehér színben is felhasználható.
(4) A címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.
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4. §1
(1) A címer felhasználását és forgalomba hozatalát a polgármester engedélyezi.
(2) Nem kell engedély a R. 1.§-ában meghatározott esetekben.
(3)2 A címer előállítására, használatára, illetőleg forgalomba hozatalának engedélyezésére
vonatkozó kérelmet a polgármesteri hivatalba (Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.) írásban kell
benyújtani.
(3) A címer előállítására, használatára, illetőleg forgalomba hozatalának engedélyezésével
kapcsolatos ügyek elektronikus úton nem intézhetőek.
(4) A kérelemnek tartalmaznia kell:
-

az ügyfélnek és képviselőjének a nevét ( megnevezését ), lakcímét ( székhelyét ,
telephelyét )
a címer előállításának, felhasználásának célját, módját,
az előállítás esetén az előállítandó mennyiséget,
a terjesztés, illetőleg forgalomba hozatal módját,
a címer használatának időtartamát,
a címerrel díszített tárgy mintapéldányát (rajzát)

(5) A polgármester által kiadott – a címer előállítására, használatára, illetőleg forgalomba
hozatalára vonatkozó – engedélynek tartalmaznia kell:
-

az engedélyes megnevezését és címét,
az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését,
a felhasználás idejét, illetőleg az érvényesség időtartamát
a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára, mennyiségére vonatkozó esetleges
kikötéseket,
felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb kikötéseket.

(6) A címer alapján jelvény (kitűző) és matrica is készíthető.
(7) A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet.
A zászló előállításának, forgalomba hozatalának engedélyezése
5. §3
(1)4 A zászló előállítására, használatára, illetőleg forgalomba hozatalának engedélyezésére
vonatkozó kérelmet a polgármesteri hivatalba ( 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.)
írásban kell benyújtani.
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(2)5
(3) A kérelemnek tartalmaznia kell :
-

Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét ( megnevezését ), lakcímét ( székhelyét,
telephelyét )
a zászló előállításának, felhasználásának célját, módját,
az előállítás esetén az előállítandó mennyiséget,
a terjesztés, illetőleg forgalomba hozatal módját,
a zászló használatának időtartamát,
a címerrel díszített tárgy mintapéldányát (rajzát)

(4) A polgármester által kiadott – a zászló előállítására, használatára, illetőleg forgalomba
hozatalára vonatkozó – engedélynek tartalmaznia kell:
- az engedélyes megnevezését és címét,
- az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését,
- a felhasználás idejét, illetőleg az érvényesség időtartamát
- a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára, mennyiségére vonatkozó esetleges
kikötéseket,
- felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb kikötéseket.
(5) A zászló engedély nélkül használható:
a) nemzeti ünnepek alkalmával,
b) a Képviselő-testület ülésein és más jelentősebb helyi események, különösen városnap
alkalmával,
c) megkülönböztetésül több település részvételével tartott rendezvényeken,
d) a város bel- és külföldi kapcsolataiban emlék- és cserezászlóként,
e) az önkormányzat képviselő-testülete tanácskozó termében állandó jelleggel az eredeti
méretű zászló,
f) a polgármester szobájában az eredeti méretű zászló.
(6) A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet.
A zászló használatának módja
6. §
A zászló kizárólag hiteles alakban (az ábrázolás hűségének, méretarányainak, színeinek
betartásával) használható.
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A pecsét használatának módja
7.§
(1) Az önkormányzat pecsétjét kell használni:
- a képviselő-testület jegyzőkönyveinek hitelesítésre,
- a képviselő-testület által adományozott oklevelekre, kitüntetésekre,
- az önkormányzat hazai és nemzetközi kapcsolataiban,
- a polgármester és a jegyző által közösen aláírt okiratokra.
(2) Az önkormányzat pecsétje az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül más célra
nem használható.
Vegyes rendelkezések
8.§
Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki az önkormányzat
jelképeit engedély nélkül állítja elő, hozza forgalomba, mások előtt használja,.
9.§
A polgármester a címer- és zászlóhasználati engedélyt visszavonja, ha az engedélyes a címert
és a zászló az engedélytől eltérő módon állítja elő, használja, hozza forgalomba.
10.§
(1)
E rendelet 2004. június 1-jén lép hatályba.
(2)
A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 4/1994. (VI. 23.) HÖR. rendelet hatályát
veszti.

Fülöp Mihály sk.
polgármester

Seres Valéria sk.
jegyző

