Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2011 (IV.21.) önkormányzati rendelete
és az ezt módosító 16/2012.(V.10.) sz., 31/2012.(XII.17.) valamint a 15/2013.(IV.22.)
önkormányzati rendeletekkel
egységes szerkezetbe foglalt szövege
Gödöllő város címerének és zászlójának, valamint Gödöllő név használatának rendjéről

Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (1) bekezdés a.) és f.) pontjában, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdés a.) pontjában, 10. § c.)
pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
I.
fejezet
a város címerének és zászlójának használatáról
Gödöllő Város címere
1. §
/1/ A város címere: kék mezőben ezüst fészkén ülő, kiterjesztett szárnyú ezüst pelikán
mellének vérével három fiókáját táplálja. A csücskös alapú pajzsot szembenéző rostély-sisak
tetézi, világosszürke, sötétvörös béléssel.
A sisakon leveles, zöld-vörös ékkövekkel kirakott, fehér gyönggyel díszített rangkorona,
belőle levelekkel övezett három arany búzakalász nő ki.
Sisaktakarók: jobbról kék-ezüst, balról vörös-ezüst.
/2/ Gödöllő Város címerének képét az 1. számú melléklet tartalmazza.
A címerre vonatkozó előírások, a címer használatának szabályai
2. §
/1/ A címert kizárólag díszítő és városra utaló jelképként lehet használni, ábrázolni hiteles
alakban, a színek és a méretarányok megtartásával szabad. Nyomdai úton történő előállítás
esetén egy szín is alkalmazható. Amikor a címer előállítása az előállításhoz felhasznált anyag
színében indokolt (fa, fém, bőr, ezüst, stb.), engedélyezhető, hogy a címer kizárólag annak
színében jelentkezzék. A címer elemei önállóan nem alkalmazhatók.
/2/ A címer védjegyként nem használható.
3. §
/1/ A város címerének eseti használatát (egyszeri alkalomra, meghatározott időtartamig, vagy
a tevékenység folytatásának idejére szóló) a polgármester, míg rendszeres használatát a
képviselő-testület engedélyezheti a 4.§-ban szereplő rendelkezések szerint.
/2/ A város címerét az önkormányzat és szervei, intézményei, önkormányzati tulajdonban
lévő társaságai a címer méltóságát megőrizve külön engedély nélkül használhatják:
a) a képviselőtestület meghívóin,
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b) az önkormányzat körpecsétjén,
c) az Önkormányzat, valamint annak szervei levélpapírok fejlécén, az önkormányzat
tisztségviselői az önkormányzat megbízásából eredő tevékenységük során használt
levélpapíron, névjegykártyájukon,
d) az önkormányzat zászlaján,
e) honlapjukon,
f) az önkormányzat, az önkormányzati bizottságok meghívón, felhíváson, nem önkormányzati
szervekkel kötött megállapodásokon és szerződéseken,
g) a Városháza hivatali helyiségeiben,
h) az intézményvezető jóváhagyásával az Önkormányzat intézményeiben,
i) a város életével, történetével, fejlődésével foglalkozó ismeretterjesztő és tájékoztató
kiadványokban,
j) a városra utaló emléktárgyakon,
k) az önkormányzat, valamint annak szervei által készíttetett díszokleveleken, emléklapokon,
plaketteken, jelvényeken és emlékérméken,
l) a város, vagy annak intézményei által rendezett ünnepségeken és rendezvényeken,
m) nemzetközi kapcsolatokban, protokolláris rendezvényeken, a várossal kapcsolatos
kiállításokon,
n) a városba vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő üdvözlő táblán.
/3/ Természetes személy a város címerét lakóingatlanán engedély nélkül használhatja.
4.§
/1/ A 3. § /1/ foglalt engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező megnevezését, címét,
b) a címer használatának célját, felhasználásának helyét,
c) a címer használatának időtartamát,
d) az előállítani kívánt mennyiséget,
e) a címer előállításának anyagát,
f) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (kiadvány vagy tárgy méretarányos rajzát,
fényképét, másolatát),
g) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését.
/2/ Az engedély egyszeri alkalomra, meghatározott időtartamig, a tevékenység folytatásának
idejére, vagy visszavonásig adható.
/3/ A kiadott engedélyekről a Jegyző nyilvántartást vezet.
/4/ A címerhasználatra vonatkozó határozatnak tartalmaznia kell:
a) a 3. § /1/ alapján meghozott döntést, továbbá megadott engedély esetén
b) a jogosult megnevezését,
c) az engedélyezett felhasználás célját
d) az engedély időtartamát
e) előállítás esetén az előállított termék mennyiségét, annak felhasználásával, terjesztésével,
forgalomba hozatalával kapcsolatos esetleges kikötéseket.
Gödöllő Város zászlója
5. §
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/1/ A város zászlója: kék mezőben ezüst ék, 1:2 méretarányú zászló, középső harmadában a
város címere.
/2/ A zászló lobogó formában is használható.
/3/ Gödöllő Város zászlójának képét a 2. számú melléklet tartalmazza.
A zászló használatára vonatkozó előírások
6. §

/1/ A városi zászlót az önkormányzat és szervei, intézményei, önkormányzati tulajdonban
lévő társaságai a zászló méltóságát megőrizve külön engedély nélkül használhatják:
a) a város életében jelentős helyi események alkalmával,
b) a város és más bel- és külföldi települések közötti kapcsolatot érintő eseményeknél,
c) cserezászlóként és elismerésként a juttatás megnevezésének a zászlón való feltüntetésével.
/2/ A zászló használatának egyéb más esetben történő engedélyezésére a címerre vonatkozó
szabályokat értelemszerűen kell alkalmazni.
/3/ A zászlót kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni, használata a Magyar Köztársaság
zászlajának használatát nem helyettesíti.
/4/ Természetes személy lakóingatlanán a város zászlóját engedély nélkül használhatja.
II. fejezet
A településnév használatáról
7. §
/1/ Társadalmi, tudományos, egészségügyi, kulturális, oktatási, vagy egyéb szervezet,
intézmény, egyéb társaság, valamint természetes személy elnevezéséhez, tevékenysége
gyakorlásához, rendezvények elnevezéséhez, illetve áru, embléma, jelvény, kiadvány,
használati tárgy, vagy egyéb termékek, szolgáltatások elnevezéséhez, készítéséhez vagy
forgalmazásához Gödöllő város nevének, továbbá annak bármely más, toldalékos, kötőjeles,
ékezetek nélküli és egyéb írásmódú megjelölését csak engedéllyel veheti fel, illetve
használhatja.
/2/ A jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági vagy egyéb társaság, egyéni
cég elnevezéséhez, tevékenysége gyakorlásához, rendezvények elnevezéséhez, illetve áru,
embléma, jelvény, kiadvány, használati tárgy, vagy egyéb termékek, szolgáltatások
elnevezéséhez, készítéséhez vagy forgalmazásához Gödöllő város nevének, továbbá annak
bármely más, toldalékos, kötőjeles, ékezetek nélküli és egyéb írásmódú megjelölését csak
engedéllyel veheti fel, illetve használhatja.
/3/ Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak állami szervezetekre, intézményekre, Gödöllő Város
Önkormányzatára, annak szerveire, intézményeire, tulajdonában lévő gazdasági társaságaira
nem vonatkoznak.
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/4/ Nem minősül településnév használatnak Gödöllő város nevének eredetre, területi, földrajzi
elhelyezkedésre utaló jelzős szerkezetben történő használata.

8. §
/1/ Gödöllő Város településnevének, vagy annak 7. § (1) bekezdésében foglalt megjelölésének
használatát (egyszeri alkalomra, meghatározott időtartamig, vagy a tevékenység folytatásának
idejére szóló) a polgármester, míg rendszeres használatát a képviselő-testület engedélyezheti.
/2/ A használat iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező megnevezését, székhelyét, címét,
b) a kérelmező tevékenységi körét,
c) a használat célját,
d) a használat időtartamát,
e) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (kiadvány vagy tárgy méretarányos rajzát,
fényképét, másolatát), valamint az előállítani kívánt mennyiséget, amennyiben a településnév
használata az előállítandó tárgy, termék megjelölését szolgálja,
f) a használatért felelős személy megnevezését.
/3/ Az engedély egyszeri alkalomra, meghatározott időtartamig, a tevékenység folytatásának
idejére, vagy visszavonásig adható.
/4/ A kiadott engedélyekről a Jegyző nyilvántartást vezet.
/5/ A Gödöllő Város településnevének, vagy annak 7. § (1) bekezdésében foglalt
megjelölésének használatával kapcsolatos határozatnak tartalmaznia kell:
a 8. § /1/ bekezdés alapján meghozott döntést, továbbá az engedély megadása esetén
a) a jogosult megnevezését, székhelyét,
b) az engedélyezett felhasználás célját,
c) az érvényesség időtartamát,
d) előállítás esetén az előállított termék mennyiségét, annak felhasználásával, terjesztésével,
forgalomba hozatalával kapcsolatos esetleges kikötéseket.
9. §
/1/ Aki Gödöllő Város településnevének, vagy annak 7. § (1) bekezdésében foglalt
megjelölését jelen rendelet hatályba lépése előtt vette fel, utólagos engedély iránti kérelem
benyújtására nem köteles.
/2/ Jelen rendelet hatályba lépése előtt felvett megjelölést Gödöllő Város Önkormányzat
képviselő-testülete a jövőre nézve megtiltja, amennyiben
a) a használat, annak módja, célja és körülményei Gödöllő Város Önkormányzatának, vagy a
város lakosságának jogait, jogos érdekeit sérti, vagy veszélyezteti
b) a használat, annak módja, célja és körülményei a Magyar Köztársaság Alkotmányába, vagy
más jogszabályba ütközik
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/3/ Jelen rendelet hatályba lépése előtt felvett megjelölést Gödöllő Város Önkormányzat
képviselő-testülete a jövőre nézve megtilthatja, amennyiben a használat, annak módja, célja és
körülményei ugyan nem jogellenes, de a képviselő-testület megítélése szerint Gödöllő Város
érdekeivel ellentétes.

III.

Fejezet
10. §1

/1/ A közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását mulasztja el, és ötvenezer forintig
terjedő helyszíni bírsággal, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal
sújtható, aki az Önkormányzat jelképeit, Gödöllő Város településnevének, vagy annak 7. § (1)
bekezdésében foglalt megjelölését jogosulatlanul, továbbá az engedélytől eltérő módon
használja.
/2/ A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört Gödöllő Város Képviselőtestülete a jegyzőre ruházza.
/3/ A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás során a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.

IV.

Fejezet

Záró rendelkezések
11. §
/1/ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
/2/ A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a város címerének és zászlójának
megalkotásáról, a címer és zászló használatáról szóló 27/1991 (X.30.) számú önkormányzati
rendelet hatályát veszti.
Gödöllő, 2011. április 21.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. április 29-én.
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Beiktatta a 10.§-t: a 15/2013.(IV.22.) önk.rendelet. Hatályos: 2013.május 1-jétől.

