Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2004. (III. 5.) önkormányzati rendelete
Heves város címeréről, zászlajáról és díszpecsétjéről
Heves Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.
§ (6) bekezdés a) pontjában, valamint a 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
Heves város címerét, zászlaját és ezek használatának szabályait az alábbiak szerint állapítja
meg.
A címer
1. § Heves város címere háromszögű kék színű címerpajzsban a pajzs talpán levő
hármashalom két szélső halmán álló, ágaskodó, jobbra néző, kétfarkú koronás oroszlán; bal
mellső lábával három búzakalászt, jobb mellső lábával kivont kardot tart.
A zászló
2. § Heves város zászlaja két egyenlő szélességű heraldikai kék és aranysárga színű vízszintes
sávból áll, középen a város címerével, felette a város nevének felirata.
A díszpecsét
3. § (1) Heves város díszpecsétje kör alakú, benne körfelirat - „Heves Város Képviselőtestülete” - helyezkedik el, középen a város címerében lévő álló, ágaskodó, jobbra néző,
kétfarkú koronás oroszlán.
(2) Heves város díszpecsétjét az önkormányzat által alapított kitüntetésekkel, és egyébként
adományozott emléklapokon, okleveleken lehet felhasználni.
A címer és a zászló használata
4. § (1) A város címerét és zászlaját, mint díszítő és utaló jelképet lehet felhasználni. Ha
magasabb szintű jogszabály kivételt nem tesz magánszemély a foglalkozásának gyakorlása
során, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet a tevékenysége során, illetőleg a
szervezete jelképeként vagy ennek részeként a címert e rendeletben foglaltak szerint
használhatja.
(2) A város címere és zászlaja díszítő és utaló jelképként hozzájárulással alkalmazható:
a) a nem önkormányzati szervek által kiadott és a várossal, vagy az intézmény történetével,
fejlődésével foglalkozó kiadványokon,
b) a város jelentősebb kulturális és sport eseményeinek emléklapjain, jelvényein, érmein,
valamint cserezászlókon,
c) a várost bemutató kiállításokon,
d) a város önkormányzati státuszát, vendéglátási lehetőségeit hirdető vagy a város hírnevét
alapozó és öregbítő tárgyak, termékek címkéin.
(3)1 A város címere hozzájárulással alkalmazhatő:
a) az önkormányzat által alapított, illetve az önkormányzat rész-, vagy teljes tulajdonában
lévő gazdasági társaságok névtábláin, kiadványain.
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b) Heves Város Önkormányzata által támogatott, az országos, vagy területi bajnokságba
benevezett, továbbá hazai, vagy nemzetközi versenyen, rendezvényen induló hevesi
sportegyesület, sportszervezet tagjainak sportruházatán, kiadványain, jelvényein és
cserezászlóján,
c) a helyi közügyek gyakorlásában, közfeladatok ellátásában közreműködő, részt vállaló
hevesi székhelyű társadalmi szervezetek – pártok kivételével – kiadványain, névtábláin,
illetve a feladatuk ellátása során használt igazolványain, jelvényein.
(4)2 Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete, bizottsági tagjai, valamint a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői a címert ilyen minőségükben szabadon használhatják.
(5) Heves város címere dísztárgyként vagy egyéb tárgyakon dízsítő elemként kereskedelmi
forgalomba csak elzetes engedély alapján hozható.3
5. § (1)4 Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága
esetenként engedélyezi a címer használatát, vagy az azt ábrázoló tárgya kereskedelmi
forgalomba hozatalát és megállapítja annak feltételeit.
(2) Az engedély érvényessége meghatározott időpontig vagy visszavonásig szólhat. Erről a
Jogi és Ügyrendi Bizottság az engedélyben határoz. Az engedélyekről a jegyző nyilvántartást
vezet.
6. §5 (1) A címer és zászló használatára, vagy a címert ábrázoló tárgy kereskedelmi
forgalomba hozatalára vonatkozó engedély iránti kérelmeket a Jogi és Ügyrendi Bizottsághoz,
a jegyző útján kell benyújtani.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) használat iránti kérelem esetén a kérelmező szerv nevét és címét, a címer felhasználásának
célját és módját, előállítás esetén az előállítandó mennyiséget, a címer használatának
időtartamát, a kérelmező szervnél a címer felhasználásáért felelős személy nevét és
beosztását.
b) kereskedelmi forgalmazás engedélyezése iránti kérelem esetén a forgalmazó kereskedő
nevét és címét, a forgalmazás tervezett helyét, a címert ábrázoló – forgalomba hozni kívánt –
termék készítőjének, gyártójának megnevezését, a forgalomba hozni kívánt mennyiséget és a
forgalmazás időtartamát.
(3) A kérelemhez csatolni kell, illetve be kell mutatni
a) a címerrel díszített tárgy mintáját, vagy annak méretarányos modelljét, fényképmásolatát,
pontos leírását és méreteinek meghatározását tartalmazó tájékoztatót,
b) kereskedelmi forgalmazás engedélyezése iránti kérelem esetén a kérelmező kereskedelmi
tevékenységének végzésére jogosító engedélyét, iratát vagy annak hiteles másolatát.
7. § (1) A város címerét és zászlaját - mint díszítő és utaló jelképet - kizárólag hiteles alakban
(a heraldika szabályainak megfelelően) szabad ábrázolni.
(2) Egyes esetekben megengedhető, hogy a címer kizárólag a tárgy anyagának színében (fém,
bőr, fa) jelentkezzék.
8. § (1) Az önkormányzati jelképek használata során meg kell őrizni azok tekintélyét.
(2) A címer és zászló használata nem irányulhat jogellenes, társadalomellenes vagy jó
erkölcsbe ütköző célra.
(3) A használat ilyen minősítése a Jogi és Ügyrendi Bizottság hatáskörébe tartozik.
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A bekezdés számozását módosította a 13/2008. (V. 9.) Hev. Ör. 2008. május 9-től.
A bekezdést beiktatta a 2/2010. (II. 1.) Hev. Ör. 1. §-a. Hatályos 2010. február 1.
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Módosította a 2/2010. (II. 1.) Hev. Ör. 2. §-a. Hatályos 2010. február 1.
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Módosította a 2/2010. (II. 1.) Hev. Ör. 3. §-a. Hatályos 2010. február 1.
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9. § (1) A címer védjegy elemeként való használatát a Jogi és Ügyrendi Bizottság
engedélyének birtokában, a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI.
törvény rendelkezései szerint, az ott megállapított módon lehet kérelmezni.
10. §6
Hatályba léptető rendelkezések
11. § (1) E rendelet 2004. április 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit csak a hatályba
lépését követő címer és zászló használatra kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 1985. évi 3. számú tanácsrendelet hatályát
veszti.
Heves, 2004. február 25.

Kontra Gyula sk.
polgármester
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Szabó Sándor sk.
jegyző

Hatályon kívül helyezte a 10/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2012. április 28-i hatállyal.

