Visegrádi Önkormányzat 9/1991. (XI. 27.) ör. rendelete
Visegrád címerének és zászlajának alkotásáról
és használatának szabályozásáról
[egységes szerkezetben az 1992. évi 10., az 1994. évi 3., a 3/2000. (III. 23.), a 9/2002. (VII.
4.), az 1/2009. (I.29.), valamint a *9/2012. (VI.26.) számú rendelettel]
I. fejezet
Visegrád címere
1. §.
(1) A címer leírás: Kék mezıben ezüst városfal, közepén kaputoronnyal. A nyitott kapuban
kék mezıben arany liliom. A városfal felett zöld hegyen kéttornyú ezüst vár, a tornyok
között palotaépülettel. A jobb oldali torony mellett álló épülethomlokzatának csúcsán a
kapuban lévıvel megegyezı mérető és megformálású arany liliom.
(2) A címer rajzát a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
2. §.
(1) Visegrád címere és „Millenniumi logo-ja” kizárólag díszítı és utaló jelképként
használható, hatósági eljárás során nem alkalmazható.
(2) A címer és a „Millenniumi logo” díszítı és utaló jelképként külön engedély nélkül az
alábbi esetekben használható:
•
•
•
•
•
•
•
•

díszítı dombormőként a községházán;
a polgármesteri hivatal tanácstermében, a tisztségviselık hivatali helyiségeiben;
a polgármester, a jegyzı, a képviselık levélpapírjain, borítékjain, névjegykártyáin – a
tisztségükbıl eredı tevékenységük során;
a visegrádi önkormányzat által szervezett ünnepségeken, rendezvényeken, bemutatókon
kiállításokon;
a visegrádi önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon; kitüntetı- és
emlékérem;
Visegrád kiemelkedı kulturális – és sportrendezvényein, ezek emléklapjain, jelvényein,
érmein- a polgármester elızetes hozzájárulásával;
a Visegrád történetével, életével, fejlıdésével foglalkozó kiadványokon;
a MNM Mátyás Király Múzeum által megjelentetett kulturális- és történeti kiadványokon.

(3) A címer és a „Millenniumi logo” külön engedéllyel felhasználható szervezetek,
vállalkozások és magánszemélyek által is, az alábbi esetekben:
• idegenforgalmi propaganda kiadványokon;
• jelvényeken;
• emlék és ajándékutalványokon;
(4) A címerdíszítı és utaló jelképként huzamosabb idıre külön engedéllyel alkalmazható az
alábbi helyeken és tárgyakon, amennyiben azok nem szolgálnak kereskedelmi célokat:
• a községi intézményekben;
• a községi intézmények által kiadott és az intézmény történetével, életével foglalkozó
kiadványokon;
• a községi sportegyesület zászlaján, emléklapjain, érmein;
• Visegrád népszerősítésére alkalmas egyéb kulturális és sport- és idegenforgalmi
szolgáltatások céljára.

(5) Állami és községi címer együttes használata esetén az állami címernek elsıbbséget kell
biztosítani.
3.§.
(1) Visegrád díszpecsétjeként az 1381-bıl származó, a középkori visegrádi középpecsét
hiteles másolata alkalmazandó. A másolat alján az „1992” felirat szerepel.
(2)
•
•
•
•

A díszpecsétet kizárólag az alábbi célokra lehet felhasználni:
az önkormányzat bel-és külföldi kapcsolataiban protokolláris célból;
más önkormányzatokkal bel-és külföldi megállapodások hitelesítésekor;
díszpolgári cím adományozásakor;
egyéb nagy jelentıségő protokolláris célból, a polgármester külön rendelkezése alapján.

A címer és a „Millenniumi logo” használatának módja
4.§.
(1) Visegrád címerét és „Millenniumi logoját” kizárólag a heraldikai szabályok betartásával,
hiteles alakban, az ábrázolás hőségének, arányának, színeinek, a címer egységes
szerkezetének megırzésével szabad használni.
(2) Kivételes esetben megengedhetı, hogy a címer és a „Millenniumi logo” a tárgy
anyagának természetes színében (fém, fa, bır) készüljön.
(3) Nyomdai úton való elıállítása esetén, (pl. levélpapíron, meghívón, a Visegrádi Hírekben
stb.) a címer és a „Millenniumi logo” fekete-fehér színben is alkalmazható.
(4) A címert és a „Millenniumi logot” csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, amely mérték
a hiteles ábrázolást nem sérti.

A címer és a „Millenniumi logo” használatának, forgalomba hozatalának módja
5.§.
(1) A címernek és/vagy a „Millenniumi logonak” a rendelet 2.§. (3) és (4) bekezdésében
felsorolt esetekben történı felhasználását, illetve forgalomba hozatal céljából való
elıállítását csak engedéllyel lehet végezni.
(2) Az engedélyezés iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
• a kérelmezı nevét és címét;
• a címer és/vagy a „Millenniumi logo” elıállításának, felhasználásának tervezett célját,
módját elıállítás során tervezett mennyiséget;
• a forgalomba hozatal módját, a javasolt egységárat és a tervezett bevételt;
• a címer és/vagy a „Millenniumi logo” használatának tervezett idıtartamát;
• a címerrel és/vagy a „Millenniumi logoval” díszített tárgy mintapéldányát (fényképét,
rajzát).
(3) a Címer és a „Millenniumi logo” használatának engedélyezésérıl a képviselıtestület
dönt. A kiadott engedélyekrıl a Visegrádi Hírekben a lakosságot tájékoztatni kell.
(4)
•
•
•
•
•
•
•

Az engedélynek tartalmaznia kell:
az engedélyes megnevezését, címét;
az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését;
a felhasználás idejét, illetıleg az engedély érvényességének idıtartamát;
a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb elıírásokat;
engedélyezési díj megállapítása esetén a befizetéshez szükséges
számlaszámot és engedélyezési díj összegét;
az engedély érvényességének idejét;
az esetleges külön elıírásokat, elsısorban a felhasználásra vonatkozóan.

bankszámla

6.§.
(1) A 2.§. (3) bekezdésében foglalt engedély kiadása esetén az engedélyezési díjat elıre, egy
összegben kell megfizetni.
Az engedélyezési díj megfizetésére a polgármester részletfizetési kedvezményt adhat.
(2) A 2.§. (4) bekezdésben foglalt engedély- amennyiben a kérelmezı nem kereskedelmi
célra kívánja felhasználni- térítésmentesen is kiadható.
(3) A címer és a „Millenniumi logo” védjegyként nem használható.
(4) Nem adható engedély a címer és a „Millenniumi logo” használatára, illetve elıállítására,
ha a használat, illetve a forgalomba hozatal módja, körülménye Visegrád jó hírnevét,
vagy a lakosság érzületét sérti.
II.
fejezet

Visegrád zászlaja
7.§.
Visegrád Város zászlaja fektetett téglalap alakú, három egyenlı szélességő - vízszintes sávra osztott, felül kék, középen fehér vagy ezüst, alul zöld színő. Közepén a címerkép pajzs
alakban szerepeltethetı.
(2) A zászló méretaránya:2:3.
(3) A zászló rajzát a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(4)
A zászló használatának köre
8.§.
(1)
•
•
•
•

Visegrád zászlaja az alábbi esetben használható:
a községházán nemzeti ünnepek alkalmával;
polgármesteri hivatal tanácstermében;
a jelentısebb községi rendezvényeken;
a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban.

(2) A zászló használata, forgalomba hozatalának engedélyezésére a 4-6 §. -ban foglaltak
értelemszerően alkalmazandók.
(3) A nemzeti és községi zászló együttes alkalmazása esetén a községi zászló nem lehet
nagyobb a nemzeti zászlónál. A nemzeti zászló jelentıségének érvényesülését mindenkor
biztosítani kell.
III.

fejezet

Záró rendelkezések
9.§.
* (1) Szabálysértést követ el, aki:
a.,
b.,
c.,

Visegrád címerét, „Millenniumi logoját” vagy zászlaját engedély nélkül
elıállítja, forgalmazza
engedély nélkül, vagy a használatára vonatkozó engedélytıl eltérı módon
használja
a címer, a „Millenniumi logo” és zászló használatára vonatkozó
rendelkezéseket egyéb módon megszegi vagy kijátssza 30.000 Ft-ig terjedı
pénzbírsággal sújtható.

(2) Ez a rendelet 1992. január 1-én lép hatályba.
Visegrád, 1991. november 26.
Hadházy Sándor sk.
polgármester

* Hatályon kívül helyezve a 9/2012. (VI.26.) önkormányzati rendelettel

Dr Ferenczi Tibor sk.
jegyzı

