Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének
1/1999.(II.1.) rendelete
a város címerér l, zászlajáról és pecsétjér l1
egységes szerkezetben a 11/2004.(IV.27.) és a 9/2012.(VI.22.) számú rendelettel
Harkány Város Önkormányzatának Képvisel – testülete az Alkotmány 44/A §. (2)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 1. § (6) bek. a) pontjában, kapott felhatalmazás alapján a település
jelképeir l és azok használatáról az alábbi rendeletet alkotja.2
I. fejezet
Az önkormányzat jelképei
1.§. Az önkormányzat jelképei, mint a település múltjára utaló díszít szimbólumok:
a címer, a zászló és a pecsét.
A címer leírása
2.§. A címerpajzs sodrott, barokk stílusú, arany és fekete szín kontúrozással. A címerpajzs
zöld mezejében az alsó harmadban, ovál ív kék és ezüst hullámszalagokban fekete szín
ördög. A hasítékon szimmetrikus elhelyezésben kék szín forrás tör fel a pajzs fels
felez jéig, a függ leges tengelyben öt level , arany szín egyenes faág, melyre arany szín
kígyó tekeredik. A címerpajzs fels jobb, illetve bal harmadában szimmetrikus
elhelyezkedésben két arany szín sugaras napkorong.
A címerképek jelentése
3.§. A mélyb l feltör forrás, illetve a botra tekered arany kígyó a gyógyvizet jelképezi. A
címer alsó harmadában centrálisan elhelyezked ördög figura Harkány gyógyvízkincsének
egykori legendáját szimbolizálja. A zöld mez ben elhelyezked arany szín napkorongok a
természet tisztaságát és közelségét hivatott jelképezni.
A népi monda egyenesen az ördöggel hozta kapcsolatba Harkány és környéke kialakulását. A
mese lényege, öreg néne Harka nev leányára szemet vetett az ördög. Az anyó a frigy
feltételéül szabta, hogy az ördög a hajnali kakasszóig szántsa fel a hegyet. Az neki is látott az
ekéjébe fogott macskával, bakkecskével és kakassal haladt vele szaporán. Megijedt a néne,
befutott a tyúkólba és éjnek évadján kukorékolni kezdett, a hajnalköszönt t a többi kakas. Az
ördög ekéje elé befogott is. Ezt látva az ördög mérgében toppant egy nagyot. El is nyelte a
föld, a helyén tört fel a kénszagú melegvíz.
A címer használatának köre
4.§. (1)3 A város címere a település múltjára és mai jellegzetességére utaló jelkép, a Magyar
Köztársaság címerét azonban nem helyettesítheti.
(2) Az önkormányzat címerét, mint díszít és utaló jelképet használni lehet
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a) az önkormányzat pecsétjén, amely pecsétnyomó, illetve gumibélyegz a
megfelel körirattal ellátva,
az önkormányzat zászlaján, és lobogóján, annak változatain,
b) az önkormányzat szervei, a polgármester, alpolgármester és a jegyz által
írt levélpapírok fejlécén, illetve borítékján,
c) az önkormányzat által kiadott díszoklevelekben, emléklapokon, kitüntet
emlékérméken,
d) a községháza épületének bejáratánál, dísztermében (tanácskozótermében)
és más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben,
e) az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezet inek irodáiban,
f) az önkormányzat és szervei által megjelenített, a település életével
foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,
g) a községbe vezet utak mellett, közigazgatási határnál lév táblán,
h) az önkormányzati ünnepségeken, rendezvényeken,
i) a polgármesteri hivatal helyiségében, valamint a hivatal kiadványain,
programjain,
j) nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatokban,
k) sportegyesületi mezeken,
l) idegenforgalmi, propaganda kiadványokon.
(3) A címer nyomdai úton történ el állítása esetén fekete – fehér színben is
felhasználható.
(4) A címer hivatalos eljárás és hatósági tevékenység során nem alkalmazható.

A címer használatának módja
5.§. (1) A címer kizárólag hiteles alakban, a méretarányok és színek betartásával ábrázolható.
(2) A címer azonosítható elemei önállóan nem használhatók fel.
(3) Az állami és a helyi címer együttes használata során – az állami címernek külön
elhelyezésével, a címer méretével, stb. – els bbséget kell biztosítani.
A címer használatának engedélyezése
6.§. (1) A címer el állítását, használatát és forgalomba hozatalát (a továbbiakban használatát)
kérelemre a polgármester engedélyezi. Minderr l a polgármester a képvisel – testület soron
következ ülésén rövid tájékoztatást ad.
(2) A használat meghatározott id re, vagy visszavonásig engedélyezhet .
(3) Nem adható engedély a címer használatára, ha a használat célja, körülménye
alkalmas arra, hogy Harkány hírnevét csorbítsa, vagy a lakosság érzületét sérti.
Nem adható engedély továbbá vásárlási bóvlikon, szex-kiadványokon és a címerhez méltatlan
más árún, vagy terméken való címer felhasználásához.
7.§. (1) Az engedélyezésre vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell :
- a kérelmez megnevezését és címerét,
- a címer felhasználásának, illet leg el állításának módját és célját
- el állítás esetén az el állítandó mennyiséget, a terjesztés, illet leg forgalomba –
hozatal módját
- a címer el állításának anyagát,
- a címerrel díszített tárgy termel i árát
- a címer használatának id tartamát,

- a kérelmez szervnél a címer felhasználásáért felel s személy nevét és beosztását,
- a címerrel díszítend tárgy mintapéldányát ( rajzát, fénymásolatát, stb.).
(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
- az engedélyes megnevezését és címét,
- az el állítás anyagát,
- az el állításra engedélyezett mennyiséget,
- a felhasználás idejét, illet leg az engedély érvényességének határidejét,
- az engedélyezett felhasználási cél megjelölését,
- a terjesztés, illet leg a forgalomba – hozatal és felhasználás módjával kapcsolatos
esetleges kikötéseket,
- a kereskedelmi forgalomba – hozatal esetén az engedélydíj mértékét,
- a nyilvántartáshoz csatolandó mintatárgyak, vagy fényképmásolatok benyújtásának
határidejét.
(3) A kiadott engedélyekr l a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(4) Amennyiben az engedélyez az engedélyt visszavonta, e körülményt a
nyilvántartásban fel kell tüntetni.
(5) Az engedélyezett céltól, vagy az engedélyben meghatározó módtól eltér felhasználás
esetén az engedélyt a polgármester visszavonhatja.
(6) Vissza kell vonni az engedélyt a község érdekeit sért
felhasználás a 14.§.(1)
bekezdésében meghatározott szabálysértés elkövetése, valamint a 9.§.(1) és (2) bek.
szerint megállapított díj fizetésének elmulasztása esetén.
8.§. (1)4 A város címerét kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni.
(2) A címer elemei önállóan nem alkalmazhatók.
(3) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mérték lehet, hogy az ne sértse
a hiteles ábrázolást.
(4) Amennyiben nincs lehet ség a címer eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a
hordozó tárgy anyagának (fém, fa, b r, kerámia, stb.) színében, de a heraldika általános
szabályainak megtartásával történhet.
9.§. (1) Kereskedelmi, vagy reklámcélú felhasználás esetén a címer használatáért gyártási és
forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a polgármester állapítja meg.
(2) A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formájában, vagy elért
árbevétel arányában.
(3) A díjfizetési kötelezettség teljesítése magában foglalja a címer felhasználási
engedélyen – elhasználási engedélyen értve a címer, mint grafika produktum
el állításának lehet ségét – kívül az elkészült termék esetleg más szerv, személy által
történ forgalmazásának jogosultságát is.
(4)5 Az engedélyez által megállapított díjat egy összegben a címerhasználati engedély
kiadásakor Harkány Város Önkormányzata költségvetési számlájára kell befizetni.
II. fejezet
A település zászlajának és lobogójának leírása
10.§.6 Harkány Város zászlója fehér szín , mérete 90x150 cm, közepén a rúddal párhuzamos
tengely címerrel, alatta fekete színnel Harkány felirat szerepel.
4

Módosította a 11/2004.(IV.27.) számú rendelet
Módosította a 11/2004.(IV.27.) számú rendelet
6
Módosította a 11/2004.(IV.27.) számú rendelet
5

A zászló és lobogó használata
11.§. (1) A zászló, lobogó méretarányos változatai használhatók:
a) a hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,
b) a település életében jelent s események, ünnepségek és rendezvények alkalmából, más
hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt,
c) a képvisel – testület üléseinek helyszínén,
d) nemzeti gyászesemények alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbócra eresztve,
e) minden a településsel összefügg , vagy az önkormányzat részvételével rendezett
eseményen,
f) megkülönböztetésül a több település részvételével tartott rendezvényeken,
g) a település bel,- és külföldi kapcsolatai alkalmával (a testvérváros zászlajával együtt),
h) cserezászlóként és – juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével – elismerésként.
(2) A zászló el állításának engedélyezésénél a címerre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
III. fejezet
A település pecsétjének leírása
12.§.7 (1) Kör alakú pecsétlap, a szélén peremmel. A pecsétmez közepén Harkány Város
címerének kontúrrajza, melyet két oldalról és felülr l nagybet s körirat övez: Harkány Város
pecsétje.
A pecsét használatának köre és szabályai
13.§. (1) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az önkormányzat és más bel,- illetve
külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban, protokolláris célból, illetve szerz dések,
megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzatok bels m ködésével kapcsolatos
rendelkezések, kitüntet oklevelek hitelesítésekor használható.
(2) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.
IV. fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
14.§. 8
15.§. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésér l a jegyz gondoskodik.

Harkány, 1999.február 1.

Bédy István
polgármester
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Dr. Kogler Tibor
jegyz

Kihirdetve:1999. február 1.
Dr. Kogler Tibor
jegyz

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2012.VI.23.
dr. Bíró Károly
címzetes f jegyz

