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Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jelképei és a „Dunaújváros” településnév

használatáról szóló …/2017. (……) önkormányzati rendelete megalkotására

Előadó  :        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő  :  Dr. Molnár Attila - aljegyző 

Meghívott  :   -

Véleményező     bizottságok  :
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság               2017. 12. 12.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma: 
A  Közgyűlés  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  kimondja,  hogy  Dunaújváros  címerének,
zászlajának  és  a  „Dunaújváros”  településnév  használati  rendjét  a  Közgyűlés  által  alkotott
önkormányzati  rendelete  szabályozza.  Az  előterjesztés  az  említett  tárgyban  önkormányzati
rendelet megalkotásra tesz javaslatot.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: - Iktatószám: 2252-3/2017.
Ügyintéző neve: Dr. Molnár Attila Ügyintéző telefonszáma: 25/544-315
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Sürü Renáta - jegyző
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jelképei és a „Dunaújváros” településnév

használatáról szóló …/2017. (……) önkormányzati rendelete megalkotására

Tisztelt Közgyűlés!

I. Általános indokolás

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló önkormányzati  rendelete akként  rendelkezik,  hogy az önkormányzatnak két  jelképe van:
címer és zászló. Az SZMSZ úgy rendelkezik, hogy a jelképek és a „Dunaújváros” névhasználat
engedélyezését külön önkormányzati rendelet szabályozza. A külön rendeleti szabályozás legfőbb
indoka az eltérő tárgykörben történő szabályozás/jogalkotás.

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése szerint:  „Feladatkörében eljárva a helyi
önkormányzat  törvény  által  nem  szabályozott  helyi  társadalmi  viszonyok  rendezésére,  illetve
törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.”
Az Alaptörvény felsorolja az önkormányzatok alkotmányos feladat- és hatásköreit, amelyek a helyi
önkormányzás lényegét írják le. A feladat- és hatáskörök között legjelentősebb a jogalkotási jogkör:
az  önkormányzat  mind  eredeti  jogalkotó  hatáskörében,  mind  törvény  felhatalmazása  alapján
rendeletet alkothat. 
Az  előterjesztés  mellékletében  szereplő  önkormányzati  rendelet-tervezet  kialakítja  a  fenti
tárgykörben az engedélyezés, ellenőrzés feltételeit, melynek során eredeti jogalkotói hatáskörében
jár el a Közgyűlés.
Tájékoztatjuk a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet megfelel a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX.  törvény  előírásainak,  így  kizárólag  olyan  jogi  normákat  tartalmaz,  amelyek  nem
ellentétesek magasabb szintű jogszabály rendelkezéseivel; továbbá egyértelműen értelmezhető és
könnyen áttekinthető szabályozási tartalommal bírnak. 
A  rendelet-tervezet  elkészítésekor  figyelemmel  voltunk  a  sportról  szóló  2004.  évi  I.  törvény
fogalomhasználatára, és a doppingellenes tevékenységet szabályozó jogszabályra is.
Tekintettel  arra,  hogy minden (új)  hatályba lépő önkormányzati  rendeletnek meg kell  felelnie a
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletnek, így az előterjesztés 1. számú
mellékletében szereplő rendelet-tervezet is ennek megfelelőn került kidolgozásra. 
A rendelet nem tartalmaz szerkezeti egységeket, (fejezet, alcím) tekintettel a szabályozni kívánt
cél sajátosságaira.

II. Részletes indokolás

1.  §  E  szakasz  rögzíti,  hogy  az  önkormányzat  jelképeinek  és  településnév  használatára
vonatkozó engedélyezési  eljárásra a jövőre hatályba lépő általános közigazgatási  rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezései a rendeletben foglalt eltérésekkel
irányadók.  A  Magyarország  helyi  önkormányzatiról  szóló  2011.  évi  CXXXIX.  törvény  jövőre
hatályba lépő új alábbi rendelkezései rögzítik az önkormányzati hatósági ügy fogalmát: 
„142/A.  §  (1)  A  képviselő-testület  a  hatáskörébe  tartozó  hatósági  ügyben  (a  továbbiakban:
önkormányzati  hatósági  ügy)  a  hatáskörét  önkormányzati  rendeletben  a  polgármesterre,  a
bizottságára, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja át.
(2)  Ha a képviselő-testület  önkormányzati  hatósági  ügyben a hatáskörét  átruházza,  elbírálja  a
fellebbezést, valamint gyakorolja a másodfokú hatóság és - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - a
felügyeleti szerv feladat- és hatáskörét.
(3)  Ha  a  képviselő-testület,  a  polgármester,  a  bizottság,  a  társulás  vagy  a  jegyző  eljárási
kötelezettségét  önkormányzati  hatósági  ügyben  elmulasztotta,  a  kormányhivatal  felhívja  a
mulasztó tisztségviselőt vagy testületet,  hogy a felhívásban megállapított  határidőn -  legfeljebb
huszonegy napon - belül folytassa le az eljárást.
142/B. § Törvény vagy önkormányzati rendelet az önkormányzati hatósági ügy intézésére további
szabályokat állapíthat meg.”



Az Ákr. a következőket mondja ki:
„9. § [A hatóság]
E törvény alkalmazásában hatóság az a szerv, szervezet vagy személy, amelyet (akit)  törvény,
kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet hatósági hatáskör
gyakorlására jogosít fel vagy jogszabály hatósági hatáskör gyakorlására jelöl ki.  A hatóságtól a
hatáskörébe tartozó ügy nem vonható el.”
A kérelmeket elektronikus úton és papír alapon is be lehet nyújtani. A papír alapú benyújtás esetén
a  3.  melléklet  szerinti  formanyomtatványt  kell  használni.  A  kérelem  benyújtsa  illetékköteles,
figyelemmel az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (19 bekezdésére, mely szerint: „Az
első fokú közigazgatási hatósági eljárásért - ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik -
3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).”

2. § E § a címer leírását tartalmazza, és az 1. mellékletre való utalást, mely teljes részletességgel
ábrázolja a címert, és iránymutatást nyújt a méretarányokat illetően. 

3.  §  Fontos  kiemelni,  hogy  a  címert  a  korábbi  gyakorlatnak  megfelelően  nem  lehet  hatósági
tevékenység során használni, és különös figyelemmel kell lenni annak Magyarország címerével
való együttes használatára.  E szakasz tételesen fejti  ki  ezen kívül,  hogy engedély nélkül mely
esetekben van lehetőség a címert felhasználni vagy alkalmazni.

4.  §  E  szakasz  az  eddigi gyakorlatot  rögzíti,  mely  szerint az  I.  fokú  engedélyezés  joga  a
polgármestert illeti, a közgyűlés által átruházott hatáskörében eljárva. A címerhasználatot írásban,
a  polgármesternél  kell  kérelmezni,  illetéket  nem  kell  leróni,  azonban  a  kérelemben  a
címerhasználat legfontosabb kérdéseit tisztázni kell. 

5.  § A  címerhasználat  engedélyezése  előtt  minden  esetben  ki  kell  kérni  az  önkormányzat
főépítészének  véleményét,  aki  a  tervezett  használat  ábrázolás  hűségéről,  a  méretarányok  és
színezés megtartásáról nyújt véleményt. 

6.  §  Az  engedély  tartalmára  vonatkozóan  ad  előírásokat,  természetesen  az  Ákr-re  mint
háttérjogszabályra való utalással. A kibocsátott engedélyeket nyilván kell tartani.

7. § -  10. §  Az önkormányzat zászlaja használatára vonatkozó e §-okba foglalt  rendelkezések
csaknem megegyezők a fenti előírásokkal. A önkormányzat zászlaját a 2. melléklet ábrázolja.

11. § - 12. § Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
szóló 2011. évi CCII. törvény 11. § (1) bekezdés, valamint 12. §-ával összhangban ad megengedő
szabályozást. A fenti törvény az alábbiakat mondja ki:  
„11.  §  (1)  A nemzethez tartozás  kinyilvánítása  céljából  magánszemély  a  címert  és  a  zászlót
(lobogót) az e törvényben foglalt korlátozások megtartásával használhatja.”
„12. § A címer és a zászló (lobogó) használata során mindenki köteles megőrizni azok tekintélyét
és méltóságát.”
Fentiekkel  megegyezően  a  helyi,  dunaújvárosi  kötödés  kinyilvánításaként  -  kizárólag
magánszemély részére - a tervezet lehetővé teszi ugyanezt.

13. § - 16. § E szakaszok a „Dunaújváros” és a „Dunaújváros Megyei Jogú Város” elnevezés, mint
hivatalos, jogszabályban rögzített településnevek engedélyhez nem kötött és engedélyhez kötött
használatára,  továbbá az engedélyezésre vonatkozóan fektetnek le  könnyen értelmezhető jogi
normákat. A tervezet a címer-, és zászlóhasználattal közel egyező tartalommal szabályoz, azzal az
eltéréssel,  hogy  a  15.  §  külön  többlet-követelményeket  ír  elő  a  településnév  használata
engedélyezésére. 

17. § E szakasz generálisan elutasítási okokat rögzít, vagyis azt, hogy mely esetek azok, amikor a
kérelmet mind a címer, mind a zászló, mind a településnév használat esetén el kell utasítani. 

18. § - 19. § A kibocsátott engedélyek alapján megkezdett címer, zászló, és településnév használat
esetén  -  szükség  szerint  -  ellenőrizni  kell,  hogy  az  engedélyes  betartja-e  az  engedélyben



foglaltakat. Az ellenőrzés hatáskörét a polgármester hatáskörébe utalja a jogszabály. Az ellenőrzés
alapján  való  engedély  visszavonás  az  engedélytől  való  eltérés  és  engedély  nélküli  használat
esetén van mód. 

20.  §  Az  önkormányzati  rendelet  hatálybalépését  tartalmazza,  mely  2018.  január  1.  napja.
Értelemszerűen  a  hatályba  lépést  követően  keletkezett  ügyekre  kell  alkalmazni  a  rendelet
előírásait. 
Tájékoztatjuk a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet megfelel a Jat. előírásainak, így kizárólag
olyan jogi normákat tartalmaz, amelyek megalkotására a Közgyűlésnek törvényi felhatalmazása
van; továbbá olyan rendelkezéseket nem tartalmaz, amelyeket magasabb szintű jogszabályok már
rögzítenek, valamint egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal bír.

A T. Közgyűlés tájékoztatása érdekében  2. számú mellékletként a normaszöveghez, illetve az
előterjesztéshez  csatoljuk  -  a  Jat.  17.  §  (1)  bekezdése  alapján  készített  -  egyszerűsített
hatásvizsgálati lapot. 

Az előterjesztést az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. december 12-ei rendkívüli ülésén
megtárgyalta. 
A bizottság elnöke a bizottság véleményét szóban terjeszti az közgyűlés elé.

Fentiek  alapján  az  előterjesztés  1.  számú  mellékletét képező  rendelet-tervezetet  terjesztjük
elfogadásra a T. Közgyűlés elé:

Dunaújváros, 2017. december 14.

Tóth Kálmán s. k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke



AZ ELŐTERJESZTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2017. (…….) önkormányzati rendelete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jelképei és a „Dunaújváros” településnév
használatáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)
bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §   (1) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  (a  továbbiakban:  önkormányzat)
jelképei  (címer,  zászló)  és  a  „Dunaújváros”  településnév  használat  engedélyezési
eljárásának  lefolytatására  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  CL..
törvény  (a  továbbiakban:  Ákr.)  rendelkezései  -  e  rendeletben  foglalt  eltérésekkel  -
irányadók.

         (2) Az önkormányzat jelképei és a „Dunaújváros” településnév használata iránti kérelmet
papír alapon és elektronikus levél útján is be lehet nyújtani. 

         (3)   A kérelem elektronikus levél útján történő benyújtása esetén az illeték megfizetését papír
alapon kell igazolni.  

         (4) A kérelem papír alapú benyújtása esetén a 3. melléklet szerinti kérelem-nyomtatványt
kell használni.

2. §   (1) Az önkormányzat címere  (a továbbiakban: címer)  négyelt,  kerek talpú,  pajzs alakú.  A
pajzs egyes, kék mezejében lebegő ezüst bárány dicsfénnyel, mellső jobb lábával fekete
keresztes,  ezüst zászlót tart.  A pajzs kettes és hármas mezeje ezüsttel és vörössel
kilencszer sakkozott. A pajzs négyes, kék mezejében ezüst római oszlopfő lebeg.

(2)  A kék mezőben lebegő bárány Dunapentele középkori eredetű szimbóluma, a fehér és
vörös sakkozású részek egyfelől a város tervezett mivoltát,  másfelől domináns iparát
fejezik ki.  A kék mezőben lebegő oszlopfő a település római kori előzményeire utal.  A
címer kék mezői a Dunát szimbolizálják.

         (3) A címer színezési technikáját,  szerkesztési alapelveit,  és ábrázolását  az 1.  melléklet
tartalmazza.

3. §   (1) A címer csak díszítő vagy utaló jelképként alkalmazható úgy,  hogy az Magyarország
címerének jelentőségét ne kisebbítse.

         (2)   A címer hatósági tevékenység, eljárás során nem alkalmazható.
         (3)   A címer engedély nélkül megjeleníthető:

a) az önkormányzat zászlaján,
b)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  (a  továbbiakban:  közgyűlés)
tanácskozótermében, 
c)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  (a  továbbiakban:  hivatal)
épületén, helyiségeiben, 
d) a hivatal házasságkötő termében,
e) a hivatal által kiadott beléptető kártyán, 
e) az önkormányzat által kiadásra kerülő okleveleken, emléklapokon, emlékérmeken,
f) az önkormányzat és a hivatal protokolláris rendezvényein,
g)  a  közgyűlés,  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  (a  továbbiakban:
polgármester),  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Jegyzője  (a  továbbiakban:  jegyző)
protokolláris használatra készített levélpapír fejlécén,
h) a közgyűlés bizottságának működése során keletkező iraton,
i)  az  önkormányzat  által kiadott és a város történelmével,  életével,  fejlődésével
foglalkozó kiadványokon,
j) a nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzati költségvetési szerv, az önkormányzati
tulajdonában  álló  gazdasági  társaság,  és  a Dunaújvárosi  Egyetem  protokolláris
rendezvényein, továbbá belföldi és nemzetközi kapcsolattartása során,
k)  az önkormányzati  költségvetési  szerv és a Dunaújvárosi Egyetem  által kiadott, és



ezen intézmények történelmével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon,
l) az önkormányzat költségvetéséből magvalósuló programok, rendezvények alkalmával
(ideértve a jótékonysági programokat, rendezvényeket is), 
m) az önkormányzat költségvetéséből készülő kiadványok felületein.

4. §   (1) A 3. § (3) bekezdésben meghatározottakon kívül a címer használatát - a közgyűlés által
átruházott hatáskörében eljárva - a polgármester engedélyezi. 

         (2) A címer használatára vonatkozó írásbeli kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani. 
         (3) A kérelemnek - az Ákr. 36. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül -  tartalmaznia kell az

alábbiakat:
a) a kérelmező elektronikus levélcímét,
b) a címerhasználat célját, alkalmazásának módját,
c) a felhasználni kívánt példányszámot vagy mennyiséget,
d) a címer előállításának anyagát,
e) terjesztés vagy forgalomba hozatal esetén annak módját,
f)  a használat kérelmezett - határozott vagy határozatlan - időtartamát,
g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát, mely történhet rajz, fénykép, fénymásolat
benyújtásával, vagy megjelenítésre alkalmas egyéb hitelt érdemlő módon,és
h) a felhasználásért felelős természetes személy nevét, elérhetőségét.

5.  §  (1)  A címert  az  ábrázolás  hűségének,  mértékarányainak,  színeinek  megtartásával  lehet
felhasználni vagy megjeleníteni. 

(2) A kérelem elbírálása  előtt  az  (1)  bekezdésben  foglaltakról  ki  kell  kérni  Dunaújváros
Megyei Jogú Város főépítészének véleményét.

(3) A címer használata kizárólag abban az esetben engedélyezhető, ha a kérelem megfelel
az  (1)  bekezdésben  írtaknak  és  a  kiadvány,  tárgy,  termék  rendeltetése,  esztétikai
megjelenése alkalmas a város jó hírnevének öregbítésére.

6. §   (1) A címer használatára vonatkozó  engedélynek -  az  Ákr.  81.  §  (1)  bekezdésében
meghatározottakon túl - tartalmaznia kell:
a) az engedélyes elektronikus levélcímét,
b) az engedélyezett felhasználás célját,
c) az előállításra engedélyezett példányszámot, vagy mennyiséget,
d) az előállítás anyagát,
e) a terjesztés, a forgalomba-hozatal módjára vonatkozó kikötéseket, feltételeket,
f) a használat engedélyezett időtartamát, és
g) a címer felhasználásáért felelős természetes személy nevét, elérhetőségét.

   (2) A kiadott engedélyekről nyilvántartást kell vezetni.  A nyilvántartást  a jegyző vezeti.  A
nyilvántartásnak tartalmaznia kell az (1) bekezdésben foglaltakat.

 7. §  (1) Az önkormányzat zászlaja (a továbbiakban: zászló) 2:1 arányú, állított téglalap alakú. A
zászló két egyenlő szélességű sávra osztott, a baloldali sáv világoskék, a jobboldali sáv
ezüst  színű.  Az  ezüst sávban a felső-  és baloldali széltől azonos,  a középkék  sáv
szélességének 60%-ának távolságában a címer helyezkedik el.

(2) A zászló a Magyarország zászlajának használatát nem helyettesítheti,  és  nem
kisebbítheti.

         (3) A zászló színes ábrázolását a 2. melléklet tartalmazza.

 8. §   (1)  A zászló engedély nélkül használható:
a) a közgyűlés ülései és a város életében jelentős események alkalmával,

  b) megkülönböztetésül a több település részvételével tartott rendezvényen,
  c) az önkormányzat bel-, és külkapcsolata során, 
  d) állami és nemzeti ünnepen, 
  e) az önkormányzat rendezvényén, ünnepségén, 

f) cserezászlóként,   
g) a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével elismerésként.

         (2)  A zászlót az (1) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott esetekben a Városháza téren



vagy a rendezvény helyszínén zászlórúdra fel kell vonni.
         (3) A  város  életében  jelentős  eseménynek  minősül  az  olyan  társadalmi  rendezvény

(különösen  politikai,  gazdasági,  kulturális,  sport,  és  nemzeti  jellegű  megemlékezés),
amely a város életét, jövőjét, vagy fejlődését illetően meghatározó szerepet tölt be.

9. §   (1)  A zászló 8. § (1) bekezdésen kívüli esetekben történő felhasználását - a közgyűlés által
átruházott hatáskörében eljárva - a polgármester engedélyezi.

         (2) A zászló használatára vonatkozó írásbeli kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani.
         (3) A kérelemnek - az Ákr.  36. (1) bekezdésében foglaltakon kívül -  tartalmaznia kell  az

alábbiakat:
a) a kérelmező elektronikus levélcímét,
b) a használat célját,
c) az előállítás anyagát,
d) terjesztés vagy forgalomba hozatal esetén annak módját,
e)  a használat kérelmezett - határozott vagy határozatlan - időtartamát,
f) a zászlóval díszítendő tárgy mintapéldányát, mely történhet rajz, fénykép, fénymásolat
benyújtásával, vagy megjelenítésre alkalmas egyéb hitelt érdemlő módon, és
g) a felhasználásért felelős természetes személy nevét, elérhetőségét.

10. § (1) A zászló használatára vonatkozó  engedélynek -  az  Ákr.  81.  §  (1)  bekezdésében
meghatározottakon túl - tartalmaznia kell:
a) az engedélyes elektronikus levélcímét,
b) az engedélyezett felhasználás célját,
c) az előállításra engedélyezett mennyiséget (darabszámot),
d) az előállítás anyagát,
e) a terjesztés, a forgalomba-hozatal módjára vonatkozó kikötést, feltételt,
f) a használat engedélyezett időtartamát, és
g) a felhasználásáért felelős természetes személy nevét, elérhetőségét.

   (2) A kiadott engedélyekről nyilvántartást kell vezetni.  A nyilvántartást  a jegyző vezeti.  A
nyilvántartásnak tartalmaznia kell az (1) bekezdésben foglaltakat.

11. §      Dunaújvároshoz tartozás kinyilvánítása céljából  magánszemély a címert  és a zászlót
az e rendeletben foglalt korlátozások megtartásával használhatja. 

12. § A címer és zászló engedélyes vagy engedély nélküli használata során mindenki köteles
megőrizni azok tekintélyét és méltóságát.

13. §  A „Dunaújváros” vagy „Dunaújváros Megyei Jogú Város” elnevezés, és ezek toldalékos,
vagy  ragozott  nyelvtani  formái  (a  továbbiakban:  településnév)  engedély  nélkül
használható:

                 a) az önkormányzat költségvetési szerve, önkormányzati tulajdonban álló gazdasági
társasága, 
b) az önkormányzat területén működő gazdasági kamara,
b) az önkormányzat területén működő államigazgatási, igazságszolgáltatási szerv, vagy 
c) önkormányzati tulajdonú médiaszolgáltató elnevezésében.

14. § (1) Az önkormányzat közigazgatási területén:
a) székhellyel rendelkező jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet,
b)  tudományos,  irodalmi,  művészi és egyéb közszereplést végző,  dunaújvárosi
lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező személy és társadalmi szervezet részére
elnevezésük,  tevékenységük gyakorlása,  működésük folytatása során a településnevet
és ezek bármely toldalékos formájának használatát a polgármester - a közgyűlés által
átruházott hatáskörében eljárva - engedélyezi.

         (2) Az  önkormányzat  költségvetési  szerve,  gazdasági  társasága  esetén  a  településnév
felvételét és használatát nem kell engedélyezni.

         (3) A településnév használatára vonatkozó írásbeli  kérelmet  a  polgármesterhez  kell
benyújtani.



         (4) A kérelemnek - az Ákr. 36. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül -  tartalmaznia kell az
alábbiakat: 
a) a kérelmező elektronikus levélcímét,
b) a használat célját, alkalmazásának módját,
c) a használat kérelmezett - határozott vagy határozatlan - időtartamát, és
d) a felhasználásért felelős természetes személy nevét, elérhetőségét.

(5) Abban  az  esetben,  ha  a  településnév  dísztárgy,  embléma,  kiadvány vagy termék
megjelölését szolgálja, úgy annak tervét a kérelemhez csatolni kell.

15. §     A településnév használati  engedély  kizárólag abban az esetben bocsátható ki,  ha a
benyújtott kérelemből kétséget kizáróan megállapítható, hogy a településnév használata
a közfigyelem felkeltésére és a város iránti megbecsülés fokozására alkalmas.

16. § (1) A településnév használatára vonatkozó engedélynek -  az Ákr. 81. § (1) bekezdésében
meghatározottakon túl - tartalmaznia kell:
a) az engedélyes elektronikus levélcímét,
b) az engedélyezett használat céljának, és formájának meghatározását,
c) az engedély érvényességének időtartamát (határozott vagy határozatlan), 
d) a felvétel és használat módjával kapcsolatos előírást, kikötést és feltételt,

         e) a használat díjmentességre történő utalást, 
f) az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést és ennek okait,
g) a használatért felelős természetes személy nevét, elérhetőségét.

   (2) A kiadott engedélyekről nyilvántartást kell vezetni.  A nyilvántartást  a jegyző vezeti.  A
nyilvántartásnak tartalmaznia kell az (1) bekezdésben foglaltakat.

17. §  A  címer,  zászló,  településnév  használat  engedélyezésére  irányuló  kérelmet  el  kell
utasítani, ha a használat célja, módja, vagy formája:
a)  jogszabályba ütközne,
b)  az  önkormányzat  és  szervei,  vagy  az  önkormányzat  közigazgatási  területén  élő
lakosság jogát, jogos érdekét sértené, vagy veszélyeztetné, 
c) a használat célja, módja, formája az önkormányzat céljaival ellentétes, vagy 
d) az önkormányzatra nézve méltatlan.

18. §    A címer, zászló, településnév használatának ellenőrzéséről -  átruházott  hatáskörében
eljárva - a polgármester gondoskodik.

19. §  (1) Az engedélyben foglaltaktól eltérő címer, zászló, településnév használat esetén a kiadott
engedélyt -  a  közgyűlés  által  átruházott  hatáskörében  eljárva  -  a  polgármester
visszavonja és a használatot megtiltja. 

          (2) Engedély  nélküli  címer,  zászló,  településnév  használat esetén  -  a  közgyűlés  által
átruházott hatáskörében eljárva - a polgármester a használatot megtiltja.

20. §         Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

     Cserna Gábor                     Dr. Sürü Renáta  
    polgármester                   jegyző

Záradék: A rendelet 2017. december 15. napján kihirdetésre került.

                   Dr. Sürü Renáta



                 jegyző
1. melléklet a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jelképei és a „Dunaújváros”
településnév használatáról szóló …./2017. (……) önkormányzati rendelethez

A címer színezési technikája és szerkesztési alapelvei

1. A címer színezési technikája:
A színezésnél kobaltkék világost és cinóbervörös világost kell használni. A nyomdatechnikai
alkalmazásban a 4-es univerzál tűzvörös és a 10-es univerzál vöröseskék, illetve megengedett az
5-ös középvörös és 11-es milorikék. Vonalkód változat alkalmazása esetén a függőleges csíkozás
a vörös színt, a vízszintes csíkozás a kéket jelenti.

2. A címer szerkesztési alapelvei:
A címer szerkesztési alapelvénél főszabályként az 5:6 arány érvényesül, de megengedett az 1:2,
és az 1:3 arány is.



2. melléklet a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jelképei és a „Dunaújváros”
településnév használatáról szóló …./2017. (……) önkormányzati rendelethez



3. melléklet a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jelképei és a „Dunaújváros”
településnév használatáról szóló …./2017. (……) önkormányzati rendelethez

    Illetékbélyeg helye

KÉRELEM
a címer, zászló és településnév használatának engedélyezésére

Alulírott, kérelmezem Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterétől, hogy részemre címer /
zászló / településnév használatot engedélyezzen az alábbiak szerint: 
(A kérelem tárgya aláhúzandó! A nyomtatványon kitöltésre nem kerülő pontok áthúzandók!)

1.  A kérelmező ügyfél (képviselője) adatai:

Név: _______________________________________________________________________

Lakcím/székhely: _____________________________________________________________

Levelezési cím (ha a lakcímtől/székhelytől eltér): 
____________________________________________________________________________

Elektronikus levélcím:
____________________________________________________________________________

Telefonszám:

Mobil: ___________________________________ vezetékes: __________________________ 

A felhasználásért felelős természetes személy neve és elérhetősége (csak akkor kell kitölteni, ha 
eltér a kérelmező személyétől):
____________________________________________________________________________

2.  A kérelmezett címer használattal kapcsolatos adatok:

A kérelmezett címer használatának
  időtartama:

X határozatlan időre, vagy 
X határozott időtartamra (a következő dátumig): 

________________________________________________________________

X egy alkalomra: ____________________________________________________ 
X több, ________ számú alkalomra, 

  célja:
__________________________________________________________________
alkalmazásának módja:
__________________________________________________________________

X felhasználni kívánt példányszám vagy mennyiség: 
___________________________________________________________________



X előállításának anyaga: 
___________________________________________________________________

X terjesztés vagy forgalomba hozatal esetén annak módja: 
___________________________________________________________________

X  amennyiben a címert tárgy díszítésére kívánják felhasználni be kell nyújtani a tárgy 
egy mintapéldányát.  (Rajz, fénykép, fénymásolat vagy megjelenítésre alkalmas 
egyéb hitelt érdemlő módon.) 
___________________________________________________________________

2/a.  A kérelmezett zászló használattal kapcsolatos adatok:

A kérelmezett zászló használatának
  időtartama:

X határozatlan időre, vagy 
X határozott időtartamra (a következő dátumig): 

________________________________________________________________

X egy alkalomra: ____________________________________________________ 
X több, ________ számú alkalomra, 

  célja:
__________________________________________________________________
alkalmazásának módja:
__________________________________________________________________

X előállításának anyaga: 
___________________________________________________________________

X terjesztés vagy forgalomba hozatal esetén annak módja: 
___________________________________________________________________

X  amennyiben a zászlót tárgy díszítésére kívánják felhasználni be kell nyújtani a tárgy 
egy mintapéldányát.  (Rajz, fénykép, fénymásolat vagy megjelenítésre alkalmas 
egyéb hitelt érdemlő módon.) 
___________________________________________________________________

2/b.  A kérelmezett településnév használattal kapcsolatos adatok:

A kérelmezett településnév használatának
  időtartama:

X határozatlan időre, vagy 
X határozott időtartamra (a következő dátumig): 

________________________________________________________________

X egy alkalomra: ____________________________________________________ 
X több, ________ számú alkalomra, 

  célja:
__________________________________________________________________
alkalmazásának módja:
__________________________________________________________________

X  amennyiben a településnév dísztárgy, embléma, kiadvány, vagy termék 
megjelölését szolgálja úgy annak tervét a kérelemhez csatolni kell. 
___________________________________________________________________



3. A kérelmező dunaújvárosi kötődése

X Kérelmező tevékenysége, működése jellemző módon Dunaújváros településhez kötődik, az
alábbiak szerint:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. A kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek:

X A szervezet létesítő okiratának (pl. alapszabály, társasági szerződés) vagy cégkivonatának
eredeti vagy másolati példánya (Amennyiben a kérelmező nem természetes személy!)

X Egyéb (pl. képviseleti jogosultságot igazoló okirat, meghatalmazás, stb.) 

_______________________
        kérelmező aláírása


