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Az előterjesztés tárgya:  Címer és zászló alkotásáról és használatáról alkotott 
19/1991. (IX.5.) Ökr. rendelet módosítása 

 
 
Iktatószám: 5034/2011.                Melléklet: - 
 
A napirend előterjesztője: Polics József  polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Püspökiné dr. Ángyán Ella szakmai főtanácsadó 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, jogi és ellenőrző bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 5. pont 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Egyéb megjegyzés: 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára kiadott 3/2011. (II.23.) sz. jegyzői 
utasítás alapján került sor a Komló város címerének és zászlajának alkotásáról és 
használatáról szóló 19/1991. (IX.5.) önkormányzati rendelet áttekintésére. 
 
A felülvizsgálat során megállapítottak: 

- e tárgykörben rendeletalkotásra kötelező központi jogszabály nincs; 
- a rendelet kiállta az idők próbáját, megalkotása óta mindösszesen kétszer 

módosult; 
- formájában, tartalmában és jogszabály-szerkesztési szempontból is megfelel a 

jelenleg hatályos új jogszabályoknak (jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv., 
jogszabály-szerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet). 

 
Lényegében egy – tartalmi okból – vitatható eleme van a rendeletnek. A 3. § (6) 
bekezdése úgy rendelkezik, hogy „amennyiben a felhasználó szerv a címer 
alkalmazásával (kereskedelmi vagy reklámtevékenység, stb.) bevételre tesz szert, a 
polgármester az engedélyben meghatározott összeg (használati díj) megfizetését is 
előírhatja az önkormányzat fejlesztési alapja javára. Ennek mértékét az engedélyben 
konkrét összegben vagy százalékos arányban kell meghatározni.” 
A rendelkezés két szempontból aggályos: 

- vagy azért mert alkalmazására 1991. óta sohasem került sor, ezért hatályon 
kívül helyezhető; 

- vagy azért, mert – amennyiben hatályban marad – meg kellene jelölni a 
használati díj megállapításának alapját.  

 
Áttekintettük néhány önkormányzat helyi rendeletét. A zömükben nincs használati díj 
(pl.. fővárosi kerületi önkormányzatok), ahol pedig megállapításra került (Ajka, 
Balassagyarmat, Nagyatád, stb.) ott változatos megoldásokkal találkozhatunk.  
 
Az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezet 1. § A változata a (6) bekezdés 
törlésére irányul, a B változat a díjmegállapítás módját, illetve mértékét pontosítja. 
 
Az előterjesztést a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményezi, álláspontját a 
testületi ülésen ismerteti. 
 
 
Komló, 2011. április 14. 
 
 
        Polics József 
        Polgármester 
 
 
 



Melléklet 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
../2011. (….) önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

KOMLÓ VÁROS CÍMERÉNEK ÉS ZÁSZLAJÁNAK ALKOTÁSÁRÓL ÉS 
HASZNÁLATÁRÓL 

szóló 19/1991. (IX.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosításáról 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv 16 §-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 

 
A változat 
 
A „R” 3. § (6) bekezdése hatályát veszti. 
 
B változat 
 
A „R” 3. § (6) bekezdése a következők szerint módosul és a „R” egy új (7) 
bekezdéssel egészíti ki: 
 

(6) Amennyiben a felhasználó szerv a címer alkalmazásával (kereskedelmi vagy 
reklámtevékenység, stb.) bevételre tesz szert, a polgármester – pénzügyi, 
jogi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – az engedélyben 
meghatározott összeg (használati díj) megfizetését is előírhatja az 
önkormányzat fejlesztési alapja javára. 

 
(7) A használati díj összege eseti használatra kiadott engedély esetén az 

elért bevétel …… %-a, de minimum ……. Ft. Meghatározott 
időtartamra vagy visszavonásig érvényes engedély esetén a használati 
díj összege az elért bevétel …… %-a, amelyet félévenként köteles az 
engedélyes a polgármesteri hivatal pénzügyi és vagyongazdálkodási 
irodájához benyújtott nyilatkozat alapján, az iroda által közölt 
számlaszámra megfizetni. 

 
2. § 

 
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2011. május 26. 
 
 Polics József      dr. Vaskó Ernő 
 polgármester      címzetes főjegyző 
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