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Az önkormányzati jelképek megalkotásáról és használatának szabályozásáról
Létavértes Önkormányzat Képviselőtestülete a város címere pecsét és zászló használatának

szabályozásáról az 1990. évi LXV. tv. 1. §. (6) bekezdés a./ pontja alapján az alábbi rendeletet
alkotja

LÉTAVÉRTES NAGYKÖZSÉG CÍMERE
1. § Létavértes  címerének  Nagyléta  és  Vértes  községek  korábbi  címerének  egyesített

változatát fogadja el. Létavértes új címere:
Csücskös  talpú  címerpajzsba  foglalva,  annak  felső  kétharmadában  vörös  alapon

heraldikailag jobbra fekvő ember arcú ezüst félhold, felette álló ezüst nyílvessző, mellette két
hatágú arany csillag. Ez Nagyléta történeti címerének felel meg.

A pajzs alsó harmadának kék alapon heraldikilag élével jobbra álló, fekvő csoroszlya.
Ez Vértes község történeti címere.
A pajzs felett vitézi nyílt sisak látható, felette háromágú korona.
A pajzs két oldalán sisaktartó látható."
(2) A címer rajzát a rendelet melléklete tartalmazza.

A ZÁSZLÓ LEÍRÁSA
2. § (1) A zászló leírása
A zászló kétoldalas (mindkét oldalán díszített), bélelt, fehér színű selyem anyagból készült.

Szélein  körbefutó,  a  címerképben  szereplő  piros  és  kék  színek  fogazott,  5  cm  széles
applikációja.  Formája  fekvő téglalap,  melyet  arany  színű zsinór  keretez.  A zászló  jobb
(függőleges zászló esetén az alsó) szélét 7 cm széles rojtpaszomány zárja le.

(2) Méretek
130 x 200 cm
100 x 150 cm
90 x 135 cm
asztali 16 x 28 cm
A zászló mértani középpontjában a város méretarányos (magasság 50 %-ának megfelelő)

színes címere, alatta íves arany színű felirattal: LÉTAVÉRTES.
A zászló, az eredeti  színek alkalmazásával készülhet hímzett,  filmnyomott,  vízszintes és

függőleges változatokban, beltéri- kültéri és asztali zászlóként történő használatra.
A PECSÉT LEÍRÁSA

3. §
.

A város pecsétjének a városi címer hiteles, kicsinyített  rajzát kell  ábrázolnia,  Létavértes
Város Önkormányzata felirattal.

A CÍMER HASZNÁLATÁNAK KÖRE, MÓDJA
4. § (1) A város Címerét kizárólag - az e rendeletben szabályozott módon - díszítő és utaló

jelképként lehet felhasználni.
(2) A város Címere díszítő és utaló jelképként felhasználható:
a./ a képviselőtestület meghívóin,
b./  a  Képviselőtestület  és  a  Képviselőtestület  bizottságai  felhívásain,  tervein,  az  állami,

önkormányzati és társadalmi szervezetekkel kötött megállapodásokon, szerződéseken,
c./  a  város történetével,  életével,  fejlődésével  foglalkozó kiadványokon,  a városra utaló

emléktárgyakon,



d./ a képviselőtestület által alapított (kiadott) okleveleken, emléklapokon, kitüntető-, vagy
emlékérmeken, jelvényeken, a városi önkormányzata jelképein,

e./ a városi ünnepségeken, rendezvényeken és azok propaganda anyagain,
f./ a város nemzetközi kapcsolataival összefüggően,
g./ az idegenforgalmi és reklám propagandában,
h./ a tisztségviselők és jegyző tevékenysége során használt levélpapíron és borítékon,
i./ a Polgármesteri Hivatal falán, az önkormányzati hivatal épületének tanácskozó termeiben

és hivatalos helyiségeiben,
j./ díszítő elemként középületeken,
k./  bármely  a  várost,  annak  életét  reprezentáló  országos,  nemzetközi  eseményen  való

részvétel során,
l./ az önkormányzat felügyelete, irányítása alatt működő intézmények emblémájaként.
5. § (1) A Címer hatósági tevékenység során nem alkalmazható.
(2) A Magyar Köztársaság címerével  való  együttes használat  esetén az állami  címernek

elhelyezésével,  méretarányokkal  vagy  más  megkülönböztető  módon  elsőbbséget  kell
biztosítani.

6. § (1) A Címert kizárólag hiteles alakban (az ábrázolás külsőségének, méretarányainak,
színeinek betartásával) szabad ábrázolni.

(2) Esetenként megengedhető,  hogy a Címer kizárólag az előállításkor felhasznált  anyag
színét viselje (fa, fém, pecsétviasz, mélynyomat stb.)

(3) Nyomdai sokszorosítás esetén a címer fekete-fehér színekben is ábrázolható.
(4) A Címer csak a hiteles ábrázolás sérelme nélkül kicsinyíthető.

A CÍMER ELŐÁLLÍTÁSÁNAK, HASZNÁLATÁNAK ÉS FORGALOMBA
HOZATALÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE

7. § (1) A  Címer  előállítását,  használatát  és  forgalomba  hozatalának  (továbbiakban:
használat) - kérelmére - a polgármester engedélyezi.

(2) A Polgármester  dönt  a  Címer  használatának  időtartamáról  (eseti,  huzamosabb  vagy
állandó) és feltételeiről.

(3) A nem önkormányzati  szervek -  az  önkormányzat  felügyelete,  irányítása alá tartozó
intézmények is - csak a polgármester engedélyével használhatják.

(4) Nem kell a Címer használatához engedély a 4. §. (2) bekezdés b./, d./, h./,i./, pontokban
jelzett  esetekben,  továbbá  a  c./,  e./,  f./,  g../  ,k./  pontokban  szabályozott  esetekben  az
önkormányzat képviselőtestülete és szervei részére .

5. § (1) A Címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a./ a kérelmező megnevezését, címet,
b./ a címerhasználat célját, módját,
c./ az előállítani kívánt mennyiséget (db számot),
d./ a Címer előállításának anyagát.
e./ terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,
f./ a használat időtartamát,
g./a Címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát, stb.),
h./ a felhasználásáért felelős személy megnevezését.
(2) A Címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
- az engedélyes megnevezését és címét,
- az előállítás anyagát,
- az engedélyezett felhasználás célját,
- az előállításra engedélyezett mennyiséget,
- a felhasználás idejét, illetőleg az érvényesség időtartamát,
- a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,



- a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb kikötéseket,
- a címer felhasználásáért felelős személyt,
- amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.
(3) A kiadott engedélyről az önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet.
9. § (1) Nem  adható  engedély  a  Címer  előállítására,  használatára,  ha  a  használat  célja,

körülményei alkalmasak arra, hogy a község történelmi múltját csorbítsák.
(2) Indokolt esetben a polgármester a kiadott engedélyt visszavonhatja.
10. § A város  Címerének  használatáért  az  engedélyező  a 4.  §.  (2)  bekezdés  c./  és  g./

pontjában foglalt esetekben díjat állapíthat meg.
A díj  megállapítása történhet  egyszeri,  vagy évi  átalány formájában,  illetve  a 4.  §.  (2)

bekezdés c./ pontjában megjelölt termékről elért árbevétel arányában.
A (2) bekezdésben szereplő átalány összege gazdálkodó szervezetenként minimum 1.000 Ft,

maximum 100 ezer forint. Az árbevétel után megállapítható díj mértéke az éves árbevétel 0,1
%-a, de minimum 1.000 Ft, maximum évi 100 ezer forint.

A ZÁSZLÓ HASZNÁLATÁNAK KÖRE, MÓDJA ÉS A HASZNÁLAT
ENGEDÉLYEZÉSE

11. § (1) A Zászlóból egy darabot az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának épületében
kell őrizni.

(2) A megőrzendő Zászló anyaga selyem, méretaránya 100 x 200 cm, a Címer kézi hímzésű.
(3) A Zászló - a leírt és elkészített zászlóval azonos színben és méretarányok megtartásával -

más anyagból és nagyságban is előállítható.
(4) A Zászló lobogóként is használható a színek és a címer elfordításával.
12. § (1) A Zászló  használata  az  önkormányzati  hivatali  épületén  a  közgyűlés  napján,

valamint a hivatalos nemzeti- és állami ünnepnapokon kötelező.
(2) A Zászló használható különösen :
a./ a község életében kiemelkedő események alkalmával,
b./ a városi önkormányzat ünnepségein, rendezvényein,
c./ megkülönböztetésül több település részvételével tartott rendezvényeken,
d./ a városi nemzetközi kapcsolatai során.
13. § (1) A 11. §. (1)  bekezdésében foglalt  Zászlón túl  zászló készítésére,  használatára a

polgármester adhat engedélyt.
A PECSÉT HASZNÁLATÁNAK KÖRE, MÓDJA ÉS A HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE
14. § (1) A Város Pecsétje a felsorolt esetekben használható:
a./ a képviselőtestület felhívásain, programjain, tervein, az állami
önkormányzati és társadalmi szervezetekkel kötött megállapodásokon, szerződéseken,
b./ a képviselőtestület által alapított (kiadott) okleveleken, emléklapokon,
c./ a települési önkormányzat nemzetközi megállapodásain, szerződésein.
(2) A Pecsétből egy darabot kell előállítani és azokat a polgármesternél kell egyeztetni.

SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK
15. §1

HATÁLYBALÉPÉS
16. § (1) Ez  a  rendelet  2004.  május  1.  napján  lép  hatályba  egyidejűleg  hatályát  veszti

2/1992.  (II.12.)  Ör.  számú rendelet  és  a  módosítására  kiadott  7/2000.  (II.22.)  Ör.  számú
rendelet.

(2) A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon történik.
„E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között

társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás



tárgykörében,  a  megállapodást  kihirdető 1994.  évi  I.  törvény  3.  §-ával összhangban  az
Európai Közösségeknek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.”


