
 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
19/1991. (IX. 5.) önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

KOMLÓ VÁROS CÍMERÉNEK ÉS ZÁSZLAJÁNAK ALKOTÁSÁRÓL ÉS 
HASZNÁLATÁRÓL 

(a 9/2000. (V.18.), 12/2004. (IV.5.), 15/2011. (V.27.) és a 9/2012. (V.11.) 
önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 

 
A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10 § 
c./ pontjában, és a 16. §-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati 

rendeletet alkotja: 
 

I. Fejezet 
Komló város címere 

 
1. A címer leírása 

1. § 
 
Komló város címere álló, csücsköstalpú pajzs, vörös mezejében fekete pajzsláb, 
benne arany bányászkalapács és ék lebeg. A vörös mezőben ezüsttel a régi 
pecsétlenyomatról ismert szakáll nélküli vadember, halmon álló figurája. Fején és 
ágyékán lombkorona. Bal kezével karót tart, amelyre termő komlóinda kúszik fel. 
Jobb keze csípőjén, mellette egy tőből ágazó, három leveles ág, melyből a középső 
a jobb könyök magasságáig ér. 

 
2. A címer használatának köre 

2. § 
 
(1) A város címerét kizárólag díszítő és utaló jelképként lehet használni, 

hatósági eljárás során a címer nem használható.  
 

(2) A város címere használható:  
 

a) a testületi ülések meghívóin, 
b) a képviselő-testület és bizottságai meghívóin, programjain, tervein, a 

nem önkormányzati szervekkel kötött megállapodásokon és 
szerződéseken, 

c) a település történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, 
a településre utaló emléktárgyakon, 



 

 

d) a képviselő-testület által alapított és kiadott díszokleveleken, 
emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken, 

e) ünnepségeken, rendezvényeken, 
f) nemzetközi kapcsolatok során és idegenforgalmi 

propagandaanyagokon, 
g) az önkormányzati szervek nem hatósági ügyekkel kapcsolatos 

levelezéseihez használt levélpapírokon, 
h) az önkormányzat vállalatainak, intézményeinek emblémájaként,  
i) külön engedély alapján más, nem önkormányzati szervek által is. 

 
(3) Az állami és a helyi címer együttes használata esetén, az állami címernek - 

különösen elhelyezésével, méretével összefüggésben - elsőbbséget kell 
biztosítani.  
 

(4) Komló város címerével és a "Sigillum civitatis Komló" felirattal ellátott 
városi pecsét és bélyegző kizárólag a 2. § (2) bekezdésében meghatározott 
esetekben használható." 

 
3. A címer használatának engedélyezése 

3. § 
 
(1) A város címerének használatát - kérelemre és egyedi elbírálás alapján - a 

polgármester önkormányzati intézményeknek, szerveknek, továbbá nem 
önkormányzati szerveknek is engedélyezheti.  
 

(2) Az engedély eseti használatra, huzamosabb időtartamra, vagy visszavonásig 
egyaránt kiadható.  
 

(3) A város címerét kizárólag hiteles alakban, a méretarányok és a színek 
megtartásával szabad ábrázolni.  
 

(4) A címer kicsinyítése csak a hiteles ábrázolás sérelme nélkül lehetséges.  
 
(5) Kivételes esetben, egyedi elbírálás alapján engedélyezhető, hogy a címer 

kizárólag az előállításhoz felhasznált anyag (fém, bőr, fa stb.) színében 
készüljön. Nyomdai előállítás esetén fekete-fehér színben is megjeleníthető. 

 
(6) 1 

                                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 15/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet Hatálytalan 2011. május 28-tól 



 

 

 
      4. § 
 
(1) A város címerének használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:  
 

- a kérelmező nevét és címét, 
- a címer előállításának, felhasználásának célját és módját, 
- előállítás esetén az előállítandó mennyiséget, 
- kereskedelmi forgalomba hozatal esetén a javasolt egységárat, 
- a címer használatának időtartamát, 
- a felhasználásért felelős személy megnevezését. 
 

A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgy 
mintadarabját, valamint annak fényképmásolatát. 
 

(2) A címer használatáról szóló engedélynek tartalmaznia kell:  
 

- az engedélyes megnevezését, címét, 
- a felhasználás céljának megjelölését, 
- a felhasználás idejét, az érvényesség időtartamát, 
- a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára, mennyiségére 

vonatkozó kikötéseket, 
- a kereskedelmi forgalomba hozatal esetén az egység-árat, esetleg 

az önkormányzat részére befizetendő használati díj összegét, 
- a felhasználással kapcsolatos esetleges kikötéseket. 

 
(3) A kiadott engedélyekről és azok érvényességi időtartamáról Komló Város 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal titkársági irodája nyilvántartást 
köteles vezetni.  
 

(4) A város címerének használatára vagy előállítására engedély nem adható ki, 
ha a használat vagy forgalomba hozatal módja, körülményei, a várost, a 
lakosságot sérti. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

II. Fejezet 
Komló város zászlója 

 
4. A zászló leírása 

5. § 
 

(1)  Komló város zászlója függőleges elhelyezésű, úgynevezett "Függöny" 
zászló. Hossza a szélességének kétszerese, a hosszméret nem foglalja 
magába a rojtozást. A zászló alapszíne a heraldikai ezüstöt jelző fehér, 
aljában elhelyezett fekete, felette vörös színű vízszintes pólyával. Egy 
pólyaszélesség a zászlóhossz 1/10-ed része. A pólyák színe nem térhet el a 
címerben szereplő azonos színektől.  
 

(2) A városcímer elhelyezkedése a zászlón: A címerpajzs a zászló függőleges 
szimmetriatengelyében kap helyet. A pajzs felső éle a zászló felső élétől 
számítva a zászlóhossz 2/10-ed részénél helyezkedik el. A pajzs felett a 
pajzs szélességével megegyező méretű a "KOMLÓ" felirat, Times Roman 
bold (Transfertech Type katalógus) betűtípussal.  
 

(3) Az arany rojtozás mérete azonos egy pólya szélességével. A zászló 90 fokkal 
balra történő elforgatásával jön létre a zászlónak rúdra szegezett vízszintes 
változata. Ebben az esetben a címer a vízszintes zászlón álló helyzetben, a 
"KOMLÓ" feliratozás nélkül jelenik meg. Függőleges szimmetriatengelye a 
zászlóhossz rúdtól mért 1/3-as osztályvonalával esik egybe. 

 
5. A zászló használatának köre 

6. § 
 

(1) A város zászlója használható: 
a) a város életében jelentős események alkalmával, 
b) az állami zászló elsőbbsége mellett az önkormányzati szervek, vállalatok és 

intézmények ünnepségein, rendezvényein, 
c) megkülönböztetésül több települési önkormányzat részvételével tartott 

rendezvényeken, 
d) települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban, 
e) cserezászlóként és - a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével - 

elismerésként.  
 

(2) A városháza homlokzatára minden nap - munkaidőben - ki kell tenni a 
 város zászlaját.  



 

 

 
(3) Az (1) bekezdés b.) pontja esetén jelen rendelet 2. § (3) bekezdésében 

foglaltak értelemszerűen alkalmazandók.  
 

(4) A helyi zászló a Magyar Köztársaság zászlajának használatát nem 
helyettesítheti.  
 

(5) A város zászlójának használatát - kérelemre és egyedi elbírálás alapján - a 
polgármester önkormányzati és nem önkormányzati szerveknek is 
engedélyezheti. Az engedély esetenkénti használatra vagy huzamosabb 
időtartamra egyaránt adható. 

 
III. Fejezet 

Záró rendelkezések 
7. §1 

 
8. § 

 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  

 
Komló, 1991. augusztus 28. 
   
 
  dr. Somogyi Károly s.k.    Tóth József s.k.  

  jegyző     polgármester 
 
 
                                                           
1 Az önkormányzati rendelet 7. §-át az önkormányzat rendeleteiben található szabálysértési tényállások hatályon 
kívül helyezéséről szóló 9/2012. (V.11.) önkormányzati rendelet 1. § j) pontja helyezte hatályon kívül 2012. május 
12-től. 
 


