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SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 
 

8/1991. (V.30.) 
 

r e n d e l e t e 
 

a városi címer és zászló alkotásáról és használatáról 
 
 
Sárospatak Város Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. sz. törvény alapján - a város 
történelmi múltjára és mai jellegzetességeire utaló jelképként - a város címerérıl és 
zászlajáról a következı rendeletet alkotja. 
 
 

Sárospatak Város címere 
1. § 

 
A címer csücskös talpú pajzs, vörössel vágott mezıben pajzsfıben két lebegı, ötszirmú (arany 
magvú, zöldkelyhő) ezüst rózsa között arany liliom lebeg. 
A pajzs kék mezıjében két fehérruhás lebegı angyal, leveles (vörösbéléső) arany koronát tart, 
alattuk egymással szemközt térdeplı imádkozó fehérruhás angyal lebeg, közöttük, a 
pajzstalpban ötszirmú (piros magvú, zöldkelyhő) lebegı aranyrózsa van. 
A pajzs felsı jobb sarkában nyolcágú arany csillag, bal sarkában emberarcú, növekvı ezüst 
félhold ragyog. 
A címerpajzson ráhelyezett leveles aranykorona nyugszik. 
 
 

A városi címer használatának köre 
2. § 

 
(1) A címer a város történelmi múltjára és mai jellegzetességeire utaló jelképként használható: 

a/ a város zászlóján, 
b/ a városi képviselı-testület tanácskozótermeiben, a Polgármesteri Hivatal helyiségeiben,  
c/ házasságkötések alkalmával 
d/ a képviselı-testületi ülés meghívóin, 
e/ a képviselı-testület, a bizottságok felhívásain, programjain és különbözı terveiken, az 

önkormányzat és szervei által más szervekkel kötött megállapodásokon, szerzıdéseken,  
f/ a város történetével, életével, fejlıdésével foglalkozó kiadványokon, a városra utaló 

emléktárgyakon, 
g/ a képviselı-testület által alapított kitüntetéseken, díszokleveleken, emléklapokon, 

emlékérmeken 
h/ városi ünnepségeken, rendezvényeken és ezek meghívóin, 
i/ a nemzetközi kapcsolatokban és az idegenforgalmi propagandában 
j/ a polgármester és a jegyzı által az önkormányzat megbízásából eredı tevékenységük 

során használt levélpapírokon és borítékokon. 
 
(2) A város címere államigazgatási eljárás és hatósági tevékenység során nem alkalmazható. 
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(3) A város címere díszítı és utaló jelképként huzamosabb idın át a polgármester külön 
engedélyével alkalmazható: 

a/ a város hagyományokkal rendelkezı intézményei, üzemei által kiadott és a várossal vagy 
az intézmény, üzem történetével, életével, fejlıdésével foglalkozó kiadványokon; 

b/ a város jelentısebb kulturális intézményeinek és sportszervezeteinek emléklapjain, 
jelvényein, érmein. 

 
(4) A város címere díszítı és utaló jelképként a polgármester esetenként adott engedélyével 
felhasználható: 

a/ a várossal összefüggı kiállításokon; 
b/ a városra utaló emlék és ajándéktárgyakon; 
c/ jelvényeken. 

 
(5) A polgármester a nemzetközi kapcsolatokban, az idegenforgalomban és egyéb, a város 
érdekét szolgáló indokolt esetben is engedélyezheti - díszítı és utaló jelképként - a város 
címerének használatát. 
 
 

3. § 
 
A védjegyrıl szóló törvényben foglaltak alapján a városi címert védjegyként vagy 
márkajelzésként sem önkormányzati, sem más szervek nem használhatják. 
 
 

A címerhasználat módja 
4. § 

 
(1) A város címerét kizárólag az 1. §-ban leírt hiteles alakban, a címerábrák hőségének, 
méretarányainak, színeinek megtartása mellett szabad ábrázolni és elıállítani. 
 
(2) A polgármester külön engedélyével indokolt esetben megengedhetı, hogy a város címe 
kizárólag az adott anyag színében (fém, fa, bır stb.) készüljön. 
Nyomdai úton való elıállítása esetén - szintén külön engedély alapján - fekete-fehér színben is 
használható. 
 
(3) A város címerét csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles 
ábrázolást. 
 
 

A címer használatának engedélyezése 
5. § 

 
(1) A város címere utaló jelképként jelen rendelet 2.  § (1) bekezdésében felsorolt esetekben 
külön engedély nélkül használható. 
 
2(2) A város címerének jelen rendelet 2. § (3) és (4) bekezdésében felsorolt eseteiben történı 
felhasználását, illetıleg a forgalombahozatal céljából való elıállítását kérelem alapján a 
polgármester esetenként engedélyezi. 
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2(3) Az engedély érvényessége visszavonásig szól. 
 
 

6. § 
 
(1) A városi címer használatának engedélyezése iránti kérelemnek - a 2. § (3) és (4) bek.-ben 
foglalt esetekben tartalmaznia kell: 

- a kérelmezı nevét, címét 
- a címer felhasználásának illetve elıállításának célját, anyagának megjelölését, 
- az elıállítás esetén a mennyiséget, 
- a forgalombahozatal vagy terjesztés módját, 
- kereskedelmi forgalom esetén a javasolt egységárat, 
- a címer használatának idıtartamát 
- a kérelmezı szervnél a címer felhasználásáért felelıs személy nevét, beosztását. 

 
(2) A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgy mintáját és annak egy 
fényképmásolatát. 
 
(3) A címer használatára vonatkozó engedélyben meg kell határozni 

- az engedélyes megnevezését, címét, 
- az engedélyezett felhasználási cél illetve anyag megjelölését,  
- terjesztés és forgalombahozatal módjával kapcsolatos feltételeket, 
- a kereskedelmi forgalombahozatal esetén az egységárat és az engedélyezési díj mértékét, 
- a felhasználással kapcsolatos esetleges további leírásokat. 

 
2(4) A Polgármesteri Hivatal a kiadott engedélyekrıl nyilvántartást vezet. 
 
(5) A városi címer használatára vagy elıállítására nem adható engedély, ha a használat vagy a 
forgalombahozatal módja vagy körülményei a várost, vagy lakosságának erkölcsi érzületét 
sértheti. 
 
 

A zászló leírása 
7. § 

 
(1) A város zászlója: 
Vörös és kék színő fekvı téglalap, középen a város címerével. 
 
(2) A városi zászlóból a rendelet kihirdetésével egyidejőleg egy eredeti darabot kell elıállítani 
és azt a Polgármesteri Hivatalnál megırizni.  
E zászló a város zászlaja. 
 
(3) A városi zászlóból további példányokat a polgármester engedélyével lehet elıállítani. 
 
 

A zászlóhasználat köre 
8. § 

 
(1) A városra utalás jelképeként a zászló használható: 
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a/ a képviselı-testület üléseinek idején a tanácsteremben elhelyezett zászlótartóban, 
b/ a város életében jelentıs - kizárólag helyi események alkalmával, 
c/ az állami zászló elsıbbsége mellett az önkormányzat intézményei, vállalatok, egyéb 

intézmények ünnepein, rendezvényein, 
d/ megkülönböztetésül több település részvételével tartott rendezvényeken a városon kívül 

is, 
e/ a város bel- és külföldi kapcsolataiban emlék és cserezászlóként, 

 
(2) A város zászlajának elızı bekezdésben foglaltakon kívüli felhasználását, illetve a város 
zászlajának több példányban történı elıállítását a polgármester engedélyezi. 
 
(3) A városi zászló (2) bek-ben leírt használatára, illetve elıállítására vonatkozó szabályokra 
értelemszerően a 4. §-ban leírtakat kell alkalmazni. 
 
 
49. § Hatályon kívül helyezve. 
 
 

Vegyes rendelkezések 
210. § 

 
A polgármester a címer- és/vagy zászlóhasználati engedélyt visszavonhatja: 

- az engedélyes a rendelet 9. §-ában meghatározott szabálysértést követett el, vagy 
- az engedélyes a címer és/vagy zászló használatára egyéb okok miatt méltatlanná vált. 

 
 

211. § 
 
(1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
(2) Jelen rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) 
európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgálja. 
 
 

K.m.f. 
 
Dr. Szikora Zsolt s.k.       Dr. Jánosdeák Gábor s.k. 

jegyzı              polgármester 
 
 
Hitelesítem: 
 
1Módosította a 6/2004. (IV.27.) rendelet, mely 2004. május 1-jén lép hatályba. 
2Módosította a 21/2009. (IX. 11.) rendelet, mely kihirdetése napján lép hatályba. 
3Módosította a 26/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet, mely kihirdetését követı napon lép 

hatályba. 
4Módosította a 13/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelet, mely 2012. május 31-én lép 

hatályba. 
 


