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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2008. (IX. 26.) rendelete1
Hatvan város címeréről, zászlójáról, pecsétjéről és használatuk rendjéről, valamint a
közintézmények épületeinek és a közterületek fellobogózásáról
EGYSÉGES SZERKEZET
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, illetve a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a
Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény
21. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontjában és 10. § (1) bekezdésének c)
pontjában, az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról,
törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések
megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 139. §-ában, az európai zászló és az európai
lobogó használatának részletes szabályairól szóló 308/2004. (XI. 13.) Korm. rendeletben,
valamint a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről szóló 132/2000. (VII. 14.) Korm.
rendeletben foglaltak figyelembe vételével – Hatvan város történelmi öröksége, kulturális
hagyományai és az európai értékek iránti elkötelezettsége jelképeinek megalkotása céljából,
melyek kifejezik Hatvan város lakosságának összetartozását, a következő rendeletet alkotja:
I. fejezet
Hatvan város jelképei és használatukra vonatkozó szabályok
Hatvan város címere és használatának szabályai
1. §
Hatvan város címere álló csücsköstalpú pajzs, kék mezejében jobbra forduló, jobbra néző,
vörössel fegyverzett arany oroszlán, mely dúsbojtú kettős farokkal lebegvé lép jobbra, és
mellső karmaiban függőlegesen vörös botot tart. Hatvan város címerének rajzát jelen
rendelet 1. melléklete tartalmazza.
2. §
(1)

(2)

1

Hatvan város címere kizárólag díszítő és utaló jelképként használható az alábbi
módokon:
a)
Hatvan várossal foglalkozó kiadványokon, internetes honlapon;
b)
Hatvan Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által
szervezett vagy részvételével megvalósuló ünnepségeken, rendezvényeken,
kiállításokon, illetve az ezekre vonatkozó meghívókon;
c)
Hatvan városra vonatkozó emléktárgyakon;
d)
a polgármester, alpolgármester, képviselő-testületi tagok által tisztségükkel
összefüggő tevékenységük során;
önkormányzati alapítású vagy működtetésű költségvetési szervek,
e)2
önkormányzati alapítású vagy tulajdonú gazdasági társaságok, közhasznú
szervezetek és egyéb szervezetek emblémáján, alkalmazottai által viselt
egyenruhán.
Hatvan város címere nem használható:
a)
védjegyként;
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b)
c)

(3)

hatósági eljárás során;
az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározottak esetén, amennyiben a
címer használata nem egyeztethető össze a címer szellemiségével;
d)
az (1) bekezdésben foglaltak kivételével a használatra vonatkozó hozzájárulás
nélkül.
Hatvan város címere kizárólag hiteles alakjában használható fel, a címer elemei
önállóan nem alkalmazhatók.
3. §

(1)

(2)

(3)

(4)

A 2. § (1) bekezdésében foglalt eseteket kivéve Hatvan város címere Hatvan Város
Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: képviselő-testület)
hozzájárulása mellett használható.
Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználás esetén Hatvan város címerének
használatáért díjat kell fizetni, melynek mértékét a képviselő-testület hozzájárulásáról
szóló döntésével egyidejűleg állapít meg.
A (2) bekezdés szerinti díj megállapítása történhet
a)
egyösszegben, mely nem haladhatja meg az 5.000.000,- Ft-ot;
b)
évi átalány formájában, melynek összege 10.000,- Ft-tól 5.000.000,- Ft-ig
terjedhet;
c)
elért árbevétel arányában, melynek összege az éves árbevétel 0,1%-a, de
legkevesebb 10.000,- Ft.
Hatvan város címerének használatára vonatkozó kérelmet Hatvan város
polgármesteréhez kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:
a)
a kérelmező megnevezését;
b)
a kérelmező címét/székhelyét;
c)
a címer használatának célját;
d)
a címer használatának módját;
e)
a címer használatának időtartamát;
f)
a címer használatáért felelős személy megnevezését és elérhetőségét.
Hatvan város logója és használatának szabályai1
3/A. §

Hatvan város logóját, benne a „Hatvan, Jövőnk Öröksége” jelmondattal az 1. függelék
tartalmazza.
3/B. §
(1)

(2)
1

Hatvan város logója kizárólag díszítő és utaló jelképként használható az alábbi
módokon:
a)
Hatvan várossal foglalkozó kiadványokon, internetes honlapon;
b)
az önkormányzat által szervezett vagy részvételével megvalósuló
ünnepségeken, rendezvényeken, kiállításokon, illetve az ezekre vonatkozó
meghívókon;
c)
Hatvan városra vonatkozó emléktárgyakon;
d)
a polgármester, alpolgármester, képviselő-testületi tagok által tisztségükkel
összefüggő tevékenységük során;
e)
önkormányzati alapítású vagy működtetésű költségvetési szervek,
önkormányzati alapítású vagy tulajdonú gazdasági társaságok, közhasznú
szervezetek és egyéb szervezetek emblémáján, alkalmazottai által viselt
egyenruhán.
Hatvan város logója nem használható:
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a)
b)
c)

d)
(3)

védjegyként;
hatósági eljárás során;
az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározottak esetén, amennyiben a logó
használata nem egyeztethető össze a logó szellemiségével;
az (1) bekezdésben foglaltak kivételével a használatra vonatkozó hozzájárulás nélkül.
Hatvan város logója kizárólag hiteles alakjában használható fel, a logó elemei
önállóan nem alkalmazhatók.
3/C. §

(1)
(2)

(3)

(4)

A 3/A. § (1) bekezdésben foglalt eseteket kivéve Hatvan város logója a képviselőtestület hozzájárulása mellett használható.
Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználás esetén Hatvan város logójának
használatáért díjat kell fizetni, melynek mértékét a képviselő-testület a
hozzájárulásáról szóló döntésével egyidejűleg állapítja meg.
A (2) bekezdés szerinti díj megállapítása történhet
a)
egyösszegben, mely nem haladhatja meg az 5.000.000,- Ft-ot;
b)
évi átalány formájában, melynek összege 10.000,- Ft-tól 5.000.000,- Ft-ig
terjedhet;
c)
elért árbevétel arányában, melynek összege az éves árbevétel 0,1%-a, de
legkevesebb 10.000,- Ft.
Hatvan város logójának használatára vonatkozó kérelmet Hatvan város
polgármesteréhez kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:
a)
a kérelmező megnevezését;
b)
a kérelmező címét/székhelyét;
c)
a logó használatának célját;
d)
a logó használatának módját;
e)
a logó használatának időtartamát;
f)
a logó használatáért felelős személy megnevezését és elérhetőségét.”
Hatvan város pecsétje és használatának szabályai
4. §

Hatvan város pecsétje Hatvan város címerének fekete-fehér lenyomata, alatta félkörívben:
Hatvan város 1235.
5. §
(1)

(2)
(3)

Hatvan város pecsétje kizárólag díszítő és utaló jelképként használható az alábbi
módokon:
a)
önkormányzati alapítású kitüntetések és elismerő címek oklevelein;
b)
díszpolgári okleveleken;
c)
nem hatósági jellegű együttműködési megállapodásokon;
d)
testvérvárosi megállapodásokon.
Hatvan város pecsétjét a képviselő-testület, a polgármester és az alpolgármester
használhatja.
Hatvan város pecsétje hatósági eljárás során nem alkalmazható.
Hatvan város díszzászlója és használatának szabályai
6. §

(1)

Hatvan város díszzászlója aranyszínű anyagon középen Hatvan város címerét és
felette hímezve vagy szitázva „Hatvan” feliratot tartalmazza.
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(2)

(3)
(4)1

Hatvan város díszzászlója Hatvan város történelmi örökségének, kulturális
hagyományainak és az európai értékek iránti elkötelezettségének jelképe; kifejezi
Hatvan város lakosságának összetartozását.
Hatvan város díszzászlóját a városháza emeleti nagytermében díszvitrinben kell
tartani, megőrzéséről, tisztántartásáról és esetleges cseréjéről a polgármester köteles
gondoskodni.
Hatvan város díszzászlóját tiszteletadás illeti, ünnepi események alkalmával kibontva,
zászlókísérőkkel kell kísérni, kivéve, ha a polgármester – az adott esemény
méltóságának kiemelése céljából – eltérő utasítást ad.
7. §

Hatvan város díszzászlója kizárólag díszítő és utaló jelképként használható az alábbi módokon:
a)
a képviselő-testület ülésein;
b)
az önkormányzat által szervezett vagy részvételével megvalósuló
ünnepségeken, rendezvényeken, kiállításokon.

II. fejezet
A közintézmények épületének és a közterületek fellobogózására vonatkozó szabályok
Hatvan város zászlója
8. §
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Hatvan város zászlója aranyszínű anyagon középen Hatvan város címerét és felette
hímezve vagy szitázva „Hatvan” feliratot tartalmazza, téglalap alakú, hossza a
szélesség másfélszerese.
Hatvan város zászlórúdjának hossza a nemzeti zászló, illetve az európai zászló
rúdjának hosszával megegyezik.
Hatvan város zászlója a mellette kitűzött nemzeti és európai zászlóval azonos
szélességű és azonos szövetből készül.
Hatvan város zászlóját rendszeresen – legalább háromhavonta – tisztítani,
elhasználódása esetén pedig cserélni kell.
Hatvan város zászlóját – amennyiben a nemzeti zászlóval együtt kerül kitűzésre – a
nemzeti zászlóhoz képest jobb kéz felől kell kitűzni.
A közintézmények épületének fellobogózása
9. §

(1)

(2)
(3)
(4)

Valamennyi, önkormányzati alapítású, közfeladatot ellátó intézmény (a
továbbiakban: közintézmény) épületére – amennyiben a tárgyi feltételek biztosítottak
– ki kell tűzni Hatvan város zászlóját. Nemzeti ünnepek alkalmával (március 15.,
augusztus 20., október 23.) Hatvan város zászlóját, a nemzeti zászlót és az európai
zászlót együttesen kell kitűzni, amennyiben a tárgyi feltételek biztosítottak.
Hatvan város zászlójának kitűzésére a 8. § szabályait kell alkalmazni.
A nemzeti zászló kitűzésére a vonatkozó jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az európai zászló kitűzésére a vonatkozó jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.
A közterületek fellobogózása
10. §

(1)

1

A jelen rendelet 2. mellékletében meghatározott, Hatvan város közigazgatási
területén található közterületeket nemzeti ünnepeken (március 15., augusztus 20.,
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(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)1

október 23.) a nemzeti zászlóval, az európai zászlóval és Hatvan város zászlójával
kell fellobogózni.
Hatvan Város Napján a jelen rendelet 2. mellékletében meghatározott közterületeket
Hatvan város zászlójával kell fellobogózni.
Március 15-én a hatvani Kossuth téren és Radnóti téren található 1848-as
emlékműveket a nemzeti zászlóval kell fellobogózni.
Október 23-án a hatvani Mártírok terét a nemzeti zászlóval kell fellobogózni.
Hatvan város zászlóját ünnepélyes keretek között minden év március 15-én fel kell
vonni és minden év október 23-án le kell vonni a Mártírok terén lévő zászlórúd
használatával.
A közterületeket a nemzeti ünnep napján, illetve Hatvan város napján 6.00 órától
21.00 óráig kell fellobogózni.
A hatvani Kossuth tér Polgármester Hivatal előtti részét nemzeti zászlóval állandó
jelleggel fel kell lobogózni.
10/A. §2

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

(8)
(9)
(10)

1
2

Hatvan város zászlójának ünnepélyes fel- és levonását a zászlóőrség végzi.
A zászlóőrséget egy fő parancsnok és kilencfős legénység alkotja, melynek tagjait
Hatvan város polgármestere az alpolgármesterekkel egyetértésben három éves
határozott időtartamra nevezi ki, melyről határozatot hoz. A zászlóőri kinevezésről
szóló határozatot Hatvan város polgármestere ünnepélyes keretek között köteles a
kinevezett részére átadni.
A zászlóőri tisztség megszűnik:
a)
a kinevezés határozott időtartamának elteltével,
b)
a kinevezés visszavonásával,
c)
összeférhetetlenség esetén a (10) bekezdésben szabályozott módon
d)
a zászlóőrség tagjának lemondásával vagy
e)
a zászlóőrség tagjának halálával.
A zászlóőri tisztség megszűnését követő 30 napon belül Hatvan város polgármestere
a (2) bekezdésben foglaltak szerint gondoskodik új zászlóőr kinevezéséről.
Hatvan város polgármestere az alpolgármesterekkel egyetértésben jogosult a
zászlóőri kinevezést indoklás nélkül visszavonni.
Hatvan város polgármestere az alpolgármesterekkel egyetértésben köteles a
zászlóőri kinevezést visszavonni amennyiben a zászlóőr méltatlanná válik a zászlóőri
tisztség betöltésére. A tisztség ellátására az a zászlóőr méltatlan, aki olyan
magatartást tanúsít – akár a zászlóőri tisztség ellátásával összefüggésben, akár azon
kívül -, amely alkalmas arra, hogy a zászlóőri tisztség tekintélyét vagy az
önkormányzat jó hírnevét, illetve a zászlóőri tisztség ellátásával járó kitüntető
bizalmat súlyosan rombolja, és emiatt nem várható el, a zászlóőri tisztség
fenntartása.
A zászlóőri tisztség méltatlanság címén történő visszavonása előtt lehetőséget kell
adni a zászlóőrnek a felmentés indokainak megismerésére és az azokkal szembeni
védekezésre, kivéve, ha az eset összes körülményeiből következően ez az
önkormányzat részéről nem várható el.
A zászlóőrség tagja kizárólag büntetlen előéletű személy lehet.
A zászlóőrség tagja pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében
közszereplést nem vállalhat.
A zászlóőr köteles haladéktalanul írásban bejelenteni, ha vele szemben
összeférhetetlenségi ok merül fel, illetve ha összeférhetetlen helyzetbe kerül. A
polgármester köteles haladéktalanul írásban felszólítani a zászlóőrt az
összeférhetetlenség
megszüntetésére.
Amennyiben
a
zászlóőr
az

Módosította: 31/2012./IV.27./ önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2012. május 1-től.
Módosította: 66/2013./XII.13./ önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2013. december 14-től.
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(11)
(12)

(13)

összeférhetetlenséget a felszólítás kézbesítésétől számított harminc napon belül nem
szünteti meg, a zászlóőri tisztsége megszűnik.
A zászlóőröknek tiszteletdíj adható. A tiszteletdíj mértékéről, rendszerességéről az
önkormányzat éves költségvetésének elfogadásakor dönt.
A zászlóőrség az önkormányzat által biztosított díszegyenruhát viseli Hatvan város
zászlójának ünnepélyes fel- és levonása, önkormányzati ünnepségek alkalmával. A
zászlóőrség tagja a díszegyenruhát a kinevezését követően a Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal ügyintézőjétől átveszi, gondoskodik őrzésről és azt a
kinevezése megszűnésével egyidejűleg köteles visszaszolgáltatni. A zászlóőr a
díszegyenruhát csak a rendeletben foglalt alkalmakkor viselheti.
A zászlóőrség egyenruhájának tisztántartásáról és karbantartásáról a Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal gondoskodik azzal, hogy a zászlóőrség tagja az egyenruha
viselése során köteles annak tisztaságát, jó állapotát megőrizni.

A fellobogózás közös szabályai
11. §
(1)
(2)

A közintézmények épületeinek fellobogózásáról, a zászlók tisztántartásáról és
folyamatos jó állapotáról az intézmény vezetője köteles gondoskodni.
A közterületek fellobogózásáról, a zászlók tisztántartásáról, folyamatos jó állapotáról
és tárolásáról az önkormányzat által megbízott közszolgáltató köteles gondoskodni.
III. fejezet
Záró rendelkezések
12. §

(1)1
(2)
(3)

E rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások
tényállásait külön önkormányzati rendelet állapítja meg.
Jelen rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben
szokásos módon gondoskodik.
Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Hatvan város címeréről, zászlójáról
és pecsétjéről, valamint használatuk rendjéről, továbbá a város középületeinek és
közterületeinek fellobogózásáról szóló 41/2004. (VIII. 27.) Ökr. hatályát veszti.

Hatvan, 2008. szeptember 25.

dr. Bóta Julianna
jegyző

1

Érsek Zsolt
polgármester

Kiegészítette: 13/2013./III.29./ önkormányzati rendelet 23. §. Hatályos: 2013. április 22-től.
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1. melléklet

7

2. melléklet

Hatvan város közigazgatási területén található, fellobogózással érintett közterületek






Rákóczi út Bajcsy-Zsilinszky utca és Radnóti tér közötti szakasza;
Grassalkovich út;
Kossuth tér;
Horváth Mihály út Kossuth tér és Nádasdy Tamás utca közötti szakasza.
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1. függelék az 53/2008. (IX.26.) önkormányzati rendelethez1

1

Kiegészítette: 35/2015./X.30./ önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2015. november 1-től.
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