JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS
12/1996. (XII.30.) KR. sz. és 4/2001. (II.26.) KR. számú,
valamint a 12/2012.(VI.11.) ÖR számú rendeletével módosított

1991. évi 1. számú
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Jász-Nagykun-Szolnok megye címerének és zászlójának létesítéséről és használata
rendjéről
(egységes szerkezetben)
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése a településtörténeti emlékek és a megye
hagyományainak ápolása, a megye lakossága összetartozása szimbólumának kifejezésre
juttatása végett visszaállítja, megújítja az 1878-ban létesített megyei címert és zászlót létesít,
amelyekről a következő önkormányzati rendeletet alkotja:
I. fejezet
1.§.
A címer leírása
A címer a volt Jászkun kerületek címerének pajzsa az azon lévő koronával és kereti
díszítéssel. A Jászság, a Nagykunság és a volt Külső-Szolnok megye címerének egyesítéséből
áll. A felső rész felülről lefelé függőleges irányban két egyenlő mezőre osztott. A jobboldali
ezüst(fehér) mezőben egy természetes színezésű álló gólya a volt Külső-Szolnok megyét, a
baloldali arany(sárga) mezőben álló sötét barna oroszlán, felette vörös félholddal és csillaggal,
a Nagykunságot jelképezi.
A jászsági részek jelképéül a címer kétfelé osztásával külön vált alsó rész kék mezőben egy
fehér lovon vágtató vitézt ábrázol, jobb kezében a Lehel-kürttel, bal kezében védőpajzzsal. A
lovas felett három hullámos ezüst sáv Jász-Nagykun-Szolnok megye három folyóját, a Tiszát,
a Zagyvát és a Köröst jelképezi.
2. §
A címer használatának köre
A megye címere kizárólag díszítő és utaló jelképként használható, hatósági eljárás során nem
alkalmazható.
(1) A megye címere díszítő és utaló jelképként külön engedély nélkül az alábbi események
során és helyeken alkalmazható:
a.) díszítő domborműként a megyeházán,
b.) közgyűlés dísztermében, tanácskozó termeiben: a tisztségviselők hivatali
helyiségeiben,
c.) a közgyűlés meghívóin,
d.) a közgyűlés és bizottságai, a közgyűlés hivatala felhívásain, programjain, tervein,
partner szervekkel kötött megállapodásokon és szerződéseken,
e.) a megye történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon,
f.) a közgyűlés által alapított és kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető - és
emlékérmeken,
g.) a közgyűlés bizottságai, továbbá a közgyűlés tisztségviselői protokolláris
levélpapírjain, a közgyűlés nevében végzett tevékenység során használt levélpapíron,
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h.) a közgyűlés által szervezett ünnepségeken, rendezvényeken, bemutatókon,
kiállításokon,
i.) a megye kiemelkedő rendezvényein, jelentősebb kulturális és sport eseményein, ezek
emléklapjain, jelvényein, érmein,
j.) a megye pecsétjén.
(2) A címer engedéllyel felhasználható szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek által
is.
Ezek az alábbi esetek, helyek:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

idegenforgalmi propaganda kiadványokon,
a megyével összefüggő kiállításokon, vásárokon,
cserezászlókon,
jelvényeken,
emlék- és ajándéktárgyakon.

(3) A megye címere díszítő és utaló jelképként huzamos időre külön engedéllyel
alkalmazható az alábbi helyeken és tárgyakon:
a.) a megye intézményeiben,
b.) a hagyományokkal rendelkező megyei intézmények, üzemek által kiadott és az
intézmény, üzem történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, cím és
cégtáblákon,
c.) a megye jelentősebb kulturális intézményeinek és sport szervezeteinek emléklapjain,
érmein.
(4) Az állami és megyei címer együttes használata esetén az állami címernek - mind
elhelyezésével, mind méretével - elsőbbséget kell biztosítani.
3. §
A címer használatának módja
(1) A megye címerét kizárólag hiteles alakban - az ábrázolás hűségének, méretarányának,
színeinek megtartása mellett - szabad használni.
(2) Kivételes esetben megengedhető, hogy a címer a tárgy anyagának természetes színében
(fém, bőr, fa) készüljön.
(3) Nyomdai úton való előállítása esetén (pl. levélpapíron, meghívón stb.) a címer feketefehér színben is alkalmazható.
(4) A címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.
4.§.
A címer előállításának, használatának, forgalomba hozatalának
engedélyezése
(1) A megye címerének a 2.§. (1) bekezdésében meghatározott célra történő előállítása,
felhasználása és forgalomba hozatala külön engedély nélkül történhet.
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(2) A címernek a jelen önkormányzati rendelet 2.§. (2) és (3) bekezdéseiben felsorolt
esetekben történő felhasználását, illetőleg forgalomba hozatal céljából való előállítást
csak engedéllyel lehet végezni.
(3) A címer használatának előállítására vonatkozó engedélyben - indokolt esetben a jelen
önkormányzati rendeletben foglaltakon túl - külön előírások is alkalmazhatók, elsősorban
a felhasználásra vonatkozóan.
(4) A kiadott engedélyeket a megye hivatalos lapjában közzé kell tenni.
5.§.
(1) A 4.§-ban meghatározott külön engedély érvényessége határozott időpontig vagy
visszavonásig szólhat. Erről a kiadott engedélyben kell rendelkezni.
(2) A címer huzamosabb időn át történő használatára vonatkozó engedély kiadásának
feltétele, hogy az érdekelt szervek kiadványai elsősorban ne kereskedelmi célt
szolgáljanak. A címer védjegyként nem használható.
6.§.
A 3.§. (2) bekezdésében meghatározott esetekre szóló engedélyben - amennyiben a címer
alkalmazásával a felhasználó szerv szándékának megfelelően pénzbevételre tesz szert - a
becsült bevétel 10%-ának megfelelő engedély - díj befizetését elő kell írni.
7.§.
(1) A címer használatának engedélyezése iránti kérelmet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzati Közgyűlés Elnökéhez kell benyújtani.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
-

a kérelmező szerv, személy nevét és címét,
a címer előállításának, felhasználásának célját, módját,
előállítás esetén a készítendő mennyiséget,
a forgalomba hozatal módját,
szükséges forgalmazás esetén a javasolt egységárat és a várható bevételt,
a címer használatának időtartamát,
a címerrel díszített tárgy mintapéldányát (fényképét, rajzát).
8.§.

(1) A megye címerének előállítására, felhasználására, illetőleg forgalomba hozatalára
vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
-

az engedélyes megnevezését, címét,
az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését,
a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének az időtartamát,
a terjesztés, forgalomba hozatal módjára, mennyiségére vonatkozó esetleges
kikötéseket,
a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb előírásokat,
engedélyezési díj megállapítás esetén a befizetéshez szükséges bankszámla
számlaszámát és a befizetési díj összegét.
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(2) A kiadott engedély 1 példányát a befizetendő díj összegének előírása, esetleg behajtása
céljából minden esetben meg kell küldeni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzati Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervének.
(3) A kiadott engedélyekről, érvényességük határidejéről nyilvántartást kell vezetni.
9.§.
Nem adható engedély a megye címerének használatára, vagy előállítására, ha a használat,
forgalomba hozatal módja, körülménye a megye, vagy települései jó hírnevét, vagy a lakosság
érzületét sérti.
10.§.
(1) A címer elkészíthető címerjelvény, illetve díszplakett formájában is.
(2) A címerjelvény meghatározott díjazás ellenében kerülhet forgalomba. A közgyűlés
tisztségviselői vendégeknek, delegáció tagjainak térítés nélkül adományozhatják.
(3) A díszplakett tokban, kivételes alkalmakkor és kiemelkedő személyiségeknek
adományozható. Az adományozásról az adományozás időpontjának és az adományozott
nevének, címének feltüntetésével nyilvántartást kell vezetni.
II. fejezet
11.§.
A zászló leírása
(1) Jász-Nagykun-Szolnok megye zászlója téglalap alakú, hosszában felénél ketté osztott,
búzavirág kék és fehér színű selyem.
Középen mindkét oldalon a megye címere természetes eredeti színezésű hímzéssel
készül. Alatta félkörben a Jász-Nagykun-Szolnok megye felirat szerepel arany
színezéssel.
A zászlót körben arany rojtozás díszíti, két arany bojttal.
(2) A zászló méretaránya: 2 : 1, alapmérete 3 x 1,5 méter.
(3) A zászló két oldalán lévő címer átmérője 80 cm.
(4) Indokolt esetben a (2) bekezdésben meghatározottól eltérő méretű zászló is használható a
2:1 méretarány megtartásával, a jelképek (címer és felirat) láthatósága határáig, az
ábrázolás hűségének megfelelően.1
(5) A zászló méretének kicsinyítése esetén a címer mérete is azzal azonos arányban csökken,
a rendelet 3.§-ában foglaltak figyelembevételével.2
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Kiegészítette: a 12/1996. (XII.30.) KR.sz. rendelet. Hatálybalépés: 1996. december 30.
Kiegészítette: a 12/1996. (XII.30.) KR.sz. rendelet. Hatálybalépés: 1996. december 30.
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12.§.
A zászló használatának köre
(1) A megyei zászló használható:
a.) a megyeházán nemzeti ünnepek alkalmával,
b.) a közgyűlés dísztermében (a közgyűlés ülésein és más jelentősebb helyi események
alkalmával),
c.) több település részvételével tartott rendezvényeken,
d.) a megyék közötti bel- és külföldi kapcsolatokban,
e.) Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben,3
f.) a megyei illetékességgel rendelkező állami szerveknél, a megye egész területére
kiterjedő hatókörű társadalmi szervezeteknél.4
(2) A zászló előállítására, használatára, forgalomba hozatalának
vonatkozóan a 4.§. előírásai értelemszerűen alkalmazandók.

engedélyezésére

13.§.
A megyei és a nemzeti zászló együttes alkalmazása esetén a megyei zászló nem lehet
nagyobb a nemzeti zászlónál, mindenkor a nemzeti zászló jelentőségének érvényesülését kell
biztosítani.
III. fejezet
14.§.
Vegyes rendelkezések

(1)
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(2) Ez az önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Kelt: Szolnokon, Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése 1991. február 8-án tartott ülésén.
Kihirdetve: 1991.február 15-én.

Boros Lajos sk.
közgyűlés elnöke
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Dr. Bozsó Péter sk.
főjegyzői jogkörben

Kiegészítette: a 12/1996. (XII.30.) KR.sz. rendelet. Hatálybalépés: 1996. december 30.
Kiegészítette: a 4/2001. (II.26.) KR. sz. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2001. február 26.
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Módosította: a 4/2001. (II.26.) KR.sz. rendelet 3. § (2) bekezdése, majd hatályon kívül helyezte – 2012. június
11-i hatállyal – a 12/2012.(VI.11.) ÖR sz. rendelet 2. §-a.
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