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Cegléd Város Önkormányzata 
16/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 

a város nevének, címerének és zászlójának használatáról szóló 
27/2001. (IX. 20.) Ök. rendelet módosításáról 

 
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
1. § (1) A város nevének, címerének és zászlójának használatáról szóló 27/2001. (IX. 20.) Ök. 
rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„1. § (1) Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer 
és a zászló. 

(2) Az önkormányzati jelképek leírását a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet állapítja meg. 

(3) A címer képét és vele együtt a zászló előállításának színkódjait az 1. melléklet rögzíti.” 
 
(2) Az Ör. az 1. melléklettel egészül ki. 

 
2. § Az Ör. 8. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(A város zászlója használható:..) 
 

„a) a város életében jelentős események helyszínén, valamint - kérelemre - olyan nem önkormányzati 
tulajdonban lévő épület homlokzatán, amely közérdeklődésre számot tartó, a város kultúráját, hírnevét méltó 
módon képviselő tevékenységnek, eseménynek vagy rendezvénynek ad helyt;” 
 
3. § Az Ör. 9/A. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) A Cegléd településnév felvétele, használata természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, termék, tevékenység vonatkozásában - Cegléd Város Önkormányzata és az általa 
alapított, vagy fenntartott, továbbá törvényben előírt közfeladatot ellátó más szervre vonatkozó kivétellel -  
minden nyelvtani alakban engedélyköteles.” 

 
4. § Az Ör. a következő, 9a. alcímmel egészül ki: 
 

„9a. A zászló használatának engedélyezése 
 
9/B. § (1) A 8. § a) pontjában meghatározott célra a zászló használatát – kérelemre – a polgármester 
engedélyezheti. 

(2) A zászló használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 
a) a kérelmező megnevezését, címét,  
b) a zászló használatának célját, indokolását 
c) a zászló használatának módjára, helyszínére vonatkozó leírást, 
d) a zászló használatának időtartamát, 
e) a felhasználásért felelős személy megnevezését. 

(3) A zászló használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 
a) az engedélyes megnevezését és címét; 
b) a zászló előállítására jogosult szervezet adatait, és a beszerzés módját; 
c) az engedélyezett felhasználás célját, helyszínét; 
e) a zászló használatának, egyúttal az engedély érvényességének időtartamát; 
f) a zászló használatáért felelős személy megnevezését. 

(4) A kiadott engedélyekről az önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet. 
(5) Az engedély kiadását meg kell tagadni, ha a 8. §-ban foglalt rendelkezések betartása nem 

biztosított, vagy a zászló tervezett használata a város hírnevét sértené. 
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(6) A kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja, ha a zászló használata az engedélyben 
foglaltaktól eltérően, vagy a város hírnevét, vagy a zászló szimbolikus jellegét sértő módon történik.” 

 
5. § a) Az Ör. 4. § (1) bekezdés c) pontjában „a képviselő testület hivatalának” szövegrész helyébe 
„a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalnak” szöveg lép. 

b) Az Ör. 7. § (3) bekezdésében „a polgármesteri hivatal” szövegrész helyébe „az 
önkormányzati hivatal” szöveg lép. 

 
6. § (1) Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

(2) Hatályát veszti az Ör. 2., és 3. §-a. 
(3) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, két napra történő 

kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. 
 
Dr. Diósgyőri Gitta sk. Takáts László sk. 
 jegyző polgármester 

 
-------- 
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1. melléklet a 16/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 
 

„1. melléklet a 27/2001. (IX. 20.) Ök. rendelethez 
 

1. A címer (zászló) négyszeres színnyomtatással előállított képe: 
 

CMYK színkód - Arany: cyan:   15 
 magenta: 25 

yellow: 75 
 black: 0 
 
 Azúrkék: cyan: 100 
 magenta: 35 
 yellow: 5 
 black: 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Az 1. pontban hivatkozott nyomdai technikától eltérő előállítás esetén megfelelő kódok a PANTONE 
színskálán az ARANY esetében a 871 színnel, AZÚRKÉK esetében pedig a 3005 színnel helyettesíthetők.” 

 
----------- 
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