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2/1998. (I. 27.) számú 

 

R E N D E L E T E 

 

 

Marcali Város jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről 

 

 

Marcali Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló - módosított - 1990. évi LXV. törvény 1.§ 

(6) bekezdés a.) pontja alapján a város címeréről és zászlójáról, valamint azok használatának rendjéről az 

alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: 

 

I. fejezet 

 

Marcali Város Önkormányzatának címere és előállítása 

 

1. § 

 

(1) Marcali város címerének alakja négyszögletű, csücskös talpú, vörös színű pajzs. A pajzson szereplő fő 

címerkép egy arany színű nyíllal átlőtt nyakú, ezüst színű vizimadár. 

A pajzsfő elején ezüst színű félhold, hátsó részén pedig arany színű nap helyezkedik el. 

 

(2)1 A címer csak hitelesen, a színek és méretarányok betartásával ábrázolható. Nyomdai úton való 

előállítással egy szín is alkalmazható. A címert csak olyan méretig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a 

hiteles ábrázolást. 

 

(3) Egyes esetekben a polgármester engedélyezheti, hogy a címer a tárgy anyagának színében (fém, bőr, fa 

stb.) készüljön. 

 

(4) A címer rajzát a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

A címerhasználat 

 

2. § 

 

(1) Az önkormányzat címere a Magyar Köztársaság címerét - ha annak használata kötelező - nem 

helyettesítheti. 

(2)2 A címer jogszabályban foglalt hatósági tevékenység vagy eljárás során nem alkalmazható. 

 

3. § 

 

(1) A címer engedély nélkül használható: 

 

a) a városháza és az önkormányzati intézmények épületén, tanácskozó termeikben, irodahelyiségeikben és az 

önkormányzati házasságkötő teremben, 

 

b) az önkormányzat zászlóján, 

 

c) a képviselőtestület ülésén és a polgármesteri hivatal által szervezett protokolláris és ünnepi 

rendezvényeken, konferenciákon, sportrendezvényeken, kulturális rendezvényeken és kiállításokon, 

 
1 A második mondatot beiktatta. 32/2011. (IX. 09.) számú rendelet 1. §-a. Hatályos: 2011. szeptember 09-től. 
2 Beiktatta. 32/2011. (IX. 09.) számú rendelet 2. §-a. Hatályos: 2011. szeptember 09-től. 
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d) a képviselőtestület vagy a polgármesteri hivatal által kiadott, a város történetével, életével, fejlődésével 

foglalkozó kiadványokon, 

 

e) a képviselőtestület, a településrészi önkormányzat, az önkormányzati bizottságok és intézmények  

körbélyegzőjén, 

 

f)  a képviselőtestület és szervei meghívóin, felhívásain, programjain, tervein, 

 

g) a nem önkormányzati szervekkel kötött megállapodásokon és szerződéseken, 

 

h) a képviselőtestület által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, emlékplaketteken, jelvényeken, ajándék- 

és emléktárgyakon, emlékérmeken, valamint a képviselőtestület által alapított kitüntetéseken, 

 

i) a polgármester, alpolgármester és a jegyző által használt levélpapíron és borítékon, 

 

j)1 az önkormányzati intézmények és a polgármesteri hivatal dolgozóinak egyenruháján, 

 

k) az önkormányzat nemzetközi kapcsolataiban és idegenforgalmi propagandájában. 

 

l) az önkormányzat és szervei, intézményei névtábláján, 

 

m) az utcanévtáblán, 

 

n)2 a Marcali Rendőrkapitányság 

 

o)3 az Önkormányzat és szervei által támogatott sportegyesületek versenyzőinek, játékosainak 

sportruházatán. 

 

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő esetekben a címer csak engedéllyel használható. 

 

A címerhasználat engedélyezése 

 

4. § 

 

(1)4  A címer használatát a Polgármester engedélyezi. 

 

(2) A kiadott engedély érvényessége szólhat: 

 

a) egy esetre (rendezvényre, alkalomra), 

 

b) meghatározott időpontig történő felhasználásra, 

 

c) meghatározott mennyiségű címerrel díszített termék, emléktárgy, jelvény, emléklap, oklevél, plakett, érem 

előállítására, 

 

d) a visszavonásig történő felhasználásra, alkalmazásra. 

 

(3)5 Reklám- vagy kereskedelmi célú használat esetén a címer használatáért díjat kell fizetni. A díj mértékét – 

az adott felhasználás mennyiségére, az azzal elérhető becsült nyereségre, a felhasználáshoz esetlegesen 

kapcsolódó közérdekű jellegre tekintettel – a polgármester állapítja meg. A díj mértékét meghatározott 

összegben vagy a felhasználás mennyiségéhez kapcsolódó százalékos arányban (maximum 5%) kell 

megállapítani. Az így megállapított díj – a felhasználóval történő kölcsönös megegyezés esetén – a 

címerhasználattal érintett tárgyak szolgáltatásával természetben is megfizethető az Önkormányzat részére (pl. 

 
1 Megállapította: 10/2000.(IV. 21.) számú rendelet 9. §. Hatályos: 2000. május 1-től. 
2 A szövegrészt módosította a 21/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdés k) pontja. Hatályos 2012. május    

  31-től. 
3 Beiktatta. 32/2011. (IX. 09.) számú rendelet 3. §-a. Hatályos: 2011. szeptember 09-től. 
4 Megállapította: 24/2009.(IX. 04.) számú rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos: 2009. október 1-től. 
5 Beiktatta. 32/2011. (IX. 09.) számú rendelet 4. §-a. Hatályos: 2011. szeptember 09-től. 
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címert ábrázoló ajándéktárgyak stb.). Kivételesen – a felhasználás jelentős közérdekű jellegére, a felhasználó 

egyéb közérdekű tevékenységére vagy egyéb méltányolható körülményére tekintettel – a címer használatáért 

fizetendő díj megfizetésétől a polgármester eltekinthet. 

 

5. § 

 

(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 

 

a) az engedélyt kérő megnevezését, címét, 

 

b) a címer felhasználásának, illetve előállításának célját, 

 

c) előállítás esetén az előállítandó mennyiséget, 

 

d) a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módját, 

 

e) kereskedelmi vagy reklám forgalom esetén a tervezett egységárat, 

 

f) a használat időtartamát, 

 

g) a címer felhasználásáért felelős személy nevét és beosztását. 

 

(2) A kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszített termék, jelvény, emléklap, oklevél, emléktárgy, plakett, 

érem, kiadvány tervét, majd elkészülte után a kérelmező köteles egy példányt vagy fénymásolatot az 

engedélyezőnek átadni. 

 

6. §1 

 

A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 

 

a) a jogosult megnevezését és címét, 

 

b) az engedélyezett felhasználási cél megjelölését, 

 

c) előállítás esetén az engedélyezett mennyiséget, 

 

d) a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket, 

 

e) az engedély érvényességének határidejét, 

 

f) reklám- vagy kereskedelmi célú használat esetén a címer használatára vonatkozó díj mértékét, 

teljesítésének módját és határidejét. 

 

7. § 

 

(1) A polgármester a címer használatára, alkalmazására vagy előállítására irányuló engedély kiadását 

indokolással megtagadhatja.  

 

(2) Az engedélyt nem szabad megadni, a kiadott engedélyt pedig vissza kell vonni, ha a használat vagy 

forgalomba hozatal módja, körülményei a várost, illetve a város lakosságának érzületét, jogait, jogos érdekeit 

sérti vagy veszélyezteti. 

 

(3)  A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a felhasználó szerv ebben a rendeletben vagy a részére kiadott 

engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti, nem tartja be, illetőleg a megállapított 

határidőre kötelezettségeinek nem tesz eleget. 

 

(4)1 Az engedély visszavonása esetén a felhasználó által a címer használatáért kifizetett díjat nem kell 

visszatéríteni. 

 
1 Megállapította: 32/2011. (IX. 09.) számú rendelet 5. §-a. Hatályos: 2011. szeptember 09-től. 
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8. § 

 

A címernek az emléktárgyakon, érméken, jelvényeken, plaketteken, emléklapokon, okleveleken, más 

tárgyakon és a kiadványokon történő felhasználásához ezen rendelet alapján kiadott engedély nem mentesíti 

a kérelmezőt a jogszabályok által a tervezésre, előállításra, forgalomba hozatalra előírt egyéb engedélyek, 

hozzájárulások megszerzése alól. 

 

9. § 

 

 A kiadott engedélyekről, érvényességük határidejéről, az előállítandó mennyiségről nyilvántartást kell 

vezetni. 

 

II. fejezet 

 

Marcali Város Önkormányzatának zászlója 

 

10. § 

 

(1) Marcali város zászlója ezüst színű, téglalap alakú, rojtozással. A zászló közepét a város címere díszíti, 

felső széle felett Marcali felirattal. 

 

(2)  A zászló rajzát a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

A zászlóhasználat módja 

 

11. § 

 

(1) A zászló nemzeti ünnepeken, továbbá a 12.§ (1) bekezdés b. pontjában felsorolt események alkalmával a 

városháza homlokzatára kitűzendő. 

 

(2)  A zászló a Magyar Köztársaság zászlóját nem helyettesíti. 

 

A zászlóhasználat köre és engedélyezése 

 

12. § 

 

(1) A zászló engedély nélkül használható. 

 

a) az önkormányzat és intézményei tanácskozó termében, önkormányzati intézmények épületének 

homlokzatán, 

 

b) a város életében jelentős eseményeken (ünnepségek, évfordulók, konferenciák, nemzetközi programok, 

kulturális rendezvények, kiállítások), 

 

c) cserezászlóként - a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével - elismerésként. 

 

(2)2 A zászló más célú használatát a Polgármester engedélyezheti e rendelet címerre vonatkozó szabályainak 

megfelelő alkalmazásával. 

 

(3) A polgármester az engedély kiadását indokolással megtagadhatja. A kiadott engedélyt pedig vissza kell 

vonni a 7.§ (2) bekezdésében meghatározott esetekben, vissza lehet vonni a 7.§ (3) bekezdésében foglaltak 

értelemszerű alkalmazásával. 

 

 

 

 
1 Beiktatta: 32/2011. (IX. 09.) számú rendelet 6. §-a. Hatályos: 2011. szeptember 09-től. 
2 Megállapította: 24/2009.(IX. 04.) számú rendelet 16. § (2) bekezdés. Hatályos: 2009. október 1-től. 
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III. fejezet 

 

Szabálysértési rendelkezések1 

 

13. § 

 

IV. fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

14. § 

 

(1)  E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

(2)  A kihirdetéssel egyidejűleg a Marcali város címeréről és zászlójáról, azok használatának rendjéről szóló 

2/1990.(VI.5.) számú rendelet, továbbá az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló - módosított - 17/1995.(VI.29.) számú rendelet 4.§ (1) és (2) bekezdése hatályát veszti, a 4.§ (3) 

bekezdése (1) bekezdésre, a 4.§ (4) bekezdése pedig (2) bekezdésre változik. 

 

(3) 2 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

 

 

Dr. Sütő László s.k. Dr. Árvai Zoltán s.k. 

polgármester jegyző 

 

 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles: 

 

       Bödőné Dr. Molnár Irén 

        jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Hatályon kívül helyezte a 21/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdés k) pontja. Hatálytalan     

  2012. május 31-től. 
2 Beiktatta: 24/2009. (IX. 04.) sz. rendelet 16. § (3) bekezdése. Hatályos. 2009. október 1-től. 



– 6 – 

1. számú melléklet a 2/1998. (I. 27.) önkormányzati rendelethez 
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2. számú melléklet a 2/1998. (I. 27.) önkormányzati rendelethez 

 


