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Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
Törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – figyelembevéve az Ötv. 10. §.-át is –
az önkormányzat jelképeiről az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
AZ ÖNKORMÁNYZAT JELKÉPEI
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi jelképeket alapítja:
1./
2./
3./

Címer,
Zászló,
Önkormányzati pecsét.

A jelképek részletes leírását e rendelet melléklete tartalmazza.
2. §.
A CÍMER HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
(1)

A település címerét kizárólag díszítő és utaló jelképként lehet felhasználni.
A település címere díszítő és utaló jelképpé felhasználható:
a.) a Képviselő-testület meghívóin,
b.) a Képviselő-testület bizottságainak felhívásain, programjain, tervein és a Képviselő-testület
által az állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel kötött megállapodásokon,
szerződéseken,
c.) a település történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, a településre utaló
emléktárgyakon,
d.) a Képviselő-testület által alapított (kiadott) okleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy
emlékérmeken, jelvényeken, a települési önkormányzat jelképein,
e.) a települési ünnepségeken, rendezvényeken és azok propaganda anyagain,
f.) a település területén működő jogi és természetes személyek nemzetközi kapcsolataival
összefüggően,
g.) az idegenforgalmi és reklám propagandában,
h.) a polgármester és a jegyző tevékenysége során használt levélpapírok és borítékon,
i.) a városháza falán, a Polgármesteri Hivatal épületének házasságkötő, tanácskozó és
hivatalos helyiségében,
j.) díszítő elemként középületeken,
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k.) bármely a települést és annak életét reprezentáló megyei, országos vagy nemzetközi
eseményen való részvétel során,
l.) az önkormányzat felügyelete, irányítása alatt működő intézmények, gazdasági társaságok
vagy más szerveztek emblémája mellett jelképként,
m.) a polgármester, a jegyző és a települési képviselők névjegykártyájának illusztrálására,
n.) a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak alkalmazását igazoló kártyák illusztrálására.
(2)

A település címere hatósági tevékenység során nem alkalmazható.

(3)

A település címerének, a Magyar Köztársaság címerével való együttes használata esetén, az
állami címernek elhelyezésével, méretarányaival, vagy más megkülönböztető módon elsőbbséget
kell biztosítani.

(4)

A címert kizárólag hiteles alakban (az ábrázolás külsőségének, méretarányainak, színeinek
betartásával) szabad ábrázolni. Esetenként megengedhető, hogy a címer kizárólag az
előállításkor felhasznált anyag színét viselje (fa, fém, pecsétviasz stb.). Nyomdai sokszorosítás
esetén a címer fekete-fehér színben is ábrázolható.

(5)

A címer csak a hiteles ábrázolás sérelme nélkül kicsinyíthető.
3. §.
A ZÁSZLÓ HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

(1)

A zászlóból egy darabot kell előállítani s azt a Polgármesteri Hivatalban kell őrizni.

(2)

A zászló anyaga selyem, méretaránya 160 x 80 cm, rajta a település címere kézi hímzésű.

(3)

Az eredeti zászlóról – a leírtak alapján a méretarányok megtartásával – másolat más anyagból és
nagyságban is előállítható.

(4)

A zászló lobogóként is használható a színek és címer elfordításával.

(5)

A zászló használata kötelező a Polgármesteri Hivatal épületén:
a.)
b.)
c.)
d.)

a hivatalos nemzeti és állami ünnepnapokon,
a Képviselő-testület ünnepségein és rendezvényein,
a település életében kiemelkedő események alkalmával,
a település nemzetközi kapcsolatai során.

A zászló megfelelő használatáról a jegyző köteles gondoskodni.
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4. §.
A PECSÉT HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
(1)

A település pecsétje az alábbi esetekben használható:
a.) a Képviselő-testület felhívásain, programjain, tervein, az állami, önkormányzati és társadalmi
szervezetekkel kötött megállapodásokon, szerződéseken,
b.) a Képviselő-testület által alapított (kiadott) okleveleken, emléklapokon,
c.) az önkormányzat nemzetközi megállapodásain, szerződésein.

(2)

A pecsétből, valamint a pecsét lenyomatát tartalmazó ezüst medálból egy-egy darabot kell
előállítani és azokat a polgármesternél kell elhelyezni.

(3)

A pecsét lenyomatát tartalmazó ezüstmedált a polgármester ezüstláncon függesztéssel a
Képviselő-testület ünnepi ülésein és ünnepi rendezvényein köteles viselni.
5. §. 1

Hatályát veszti.

6. §.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1)

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2)

Szabálysértést követ el, és 10.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki Tiszacsege Város
Önkormányzati jelképeit engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használja, továbbá
az, aki a jelképekről alkotott szabályokat egyéb módon megszegi vagy kijátssza.

Tiszacsege,1995. március 01.

Németh József sk.
Polgármester
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A 16/2005.(IX. 01.) Rendelettel az 5. § 2005. november 01. napjával hatályát veszti.

Dohány László sk.
jegyző
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1. sz. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT JELKÉPEINEK LEÍRÁSA

1./

A címer leírása:
Az arannyal szegélyezett zöld alapú, vágott címerpajzsban a címerkép négy részre tagolódik.
A címerpajzs felső negyedében kék mezőben „TISZACSEGE” aranybetűs felirat olvasható.
A címerpajzs második negyedében heraldikailag jobbra úszó, aranyszínű viza, a harmadik
negyedben pedig a Tiszát jelképező kék mező látható.
A címerpajzs alsó negyedében stilizált, három szálból álló, arany színű sulyom levélcsokor tölti ki
a teret.
(A város címerének részletes leírása Dr. Papp József: A város címere című írásában olvasható.
Csegei Újság I. évfolyam 1. száma, 1992. január hó)

2./

A zászló leírása:
A zászló 160 cm hosszú, 80 cm széles, fehér selyem alapszínű. Szélén arany zsinórral díszített,
végén arany rojtokkal szegélyezett.
A zászló mértani közepén, mindkét oldalon Tiszacsege Város címere látható, amely kézi
hímzéssel készült.

3./

A pecsét leírása:
Tiszacsege Város pecsétjének a települési címer hiteles, kicsinyített rajzát kell ábrázolnia,
Tiszacsege Város önkormányzata és a 2000-es évszámú felirattal.

