A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
5/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete
Komárom-Esztergom megye címerének, zászlójának és pecsétjének használatáról, valamint a
megyei önkormányzat zászló használatáról**
(Egységes szerkezetben)
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében, az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes
törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes
törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 139. § (2)
bekezdésében, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló módosított 8/2003. (IV. 24.) sz. önkormányzati rendelet
(továbbiakban: SZMSZ) 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő
rendeletet alkotja:
I.
A megyei címer használatának és előállításának feltételei
1. §
(1) A megye címere kizárólag díszítő és utaló jelképként használható.
(2) Külön engedély nélkül használható:
a) díszítő jelképként a megyei közgyűlés valamint a megyei önkormányzati hivatal
(továbbiakban: Hivatal) elhelyezésére szolgáló épületen (továbbiakban: Megyeháza),
annak hivatalos helyiségében, tanácskozó termében,***
b) a megyei közgyűlési meghívón,
c) a megyei közgyűlés tisztségviselője, a Hivatal főjegyzője és aljegyzője, valamint
köztisztviselője által alkalmazott hivatalos levélpapír fejlécén, borítékon,
névjegykártyán, illetve a megyei képviselői névjegykártyán,
d) a megyei önkormányzat, valamint a Hivatal nevében kötött megállapodáson és
szerződésen,
e) a megyei önkormányzat, valamint a Hivatal kiadványán, díszoklevelén, emléklapján,
jelvényén, valamint a megyei önkormányzat által adományozott kitüntetésen,
emlékérmen,
f) a megyei önkormányzat, vagy a Hivatal által szervezett ünnepségen, rendezvényen,
g) a megye települési önkormányzatának elhelyezésére szolgáló épület hivatalos
helyiségében, tanácskozó termében, az általa szervezett megyei, vagy nemzetközi
jelentőségű rendezvényen, jelentősebb eseményen, az ebből az alkalomból kiadott
emléklapon, érmen, jelvényen, és egyéb kiadványon,***
h) a megye határát jelző táblán,
i) a megyei honlapon.

**
***

A 21/2007. (X.25.) számú önkormányzati rendelet 1. § szerinti szöveg
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2. §
(1) Az 1. § (2) bekezdésében fel nem sorolt esetekben a megye címere csak a megyei
közgyűlés elnökének írásbeli engedélyével használható, illetve állítható elő.
(2) A címer használatának, illetve előállításának engedélyezése iránti kérelmet a megyei
főjegyzőhöz kell benyújtani.
(3) A megye címerének használatára vonatkozó engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét és címét,
b) a címer használatának célját,
c) az előállítandó mennyiséget, illetve példányszámot,
d) a címer használatának tervezett időtartamát,
e) a címer használatáért felelős személy nevét és címét.
(4)* A megye címerének használatára vonatkozó - egyszerűsített határozat formájában kiadott
- engedély tartalmazza:
a) a címer használatáért felelős személy nevét és címét,
b) a használat céljának megjelölését,
c) az engedély érvényességének időtartamát,
d) a használattal kapcsolatos egyéb kikötéseket.
(5) Amennyiben a címert nem az engedélynek megfelelően, vagy a megye hírnevét, a
közízlést sértő módon használják, illetve állítják elő, a megyei közgyűlés elnöke az
engedélyt visszavonhatja.
(6) A kiadott engedélyekről a Hivatal nyilvántartást vezet.
(7) A megyei közgyűlés elnökének a kérelmet elutasító, illetve az engedélyt visszavonó
döntése ellen, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közgyűléshez címzett,
de a megyei közgyűlés elnökénél benyújtott jogorvoslati kérelemnek van helye.
(8) A Közgyűlés a jogorvoslati kérelemről legközelebbi ülésén dönt.
3. §
(1) A címer kizárólag hiteles alakban - az ábrázolás hűségének, méretarányának, és színes
nyomat esetén az SZMSZ 1. számú mellékletében meghatározott színskála betartása
mellett - jeleníthető meg.
(2) Kivételes esetben megengedhető, hogy a címer a hordozó tárgy anyagának színében
készüljön, de a heraldika általános szabályait és színjelzéseit ekkor is figyelembe kell
venni.
(3) A címer csak olyan mértékig kicsinyíthető, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.
II.
A megyei zászló használata
4. §
(1) A megyei zászlót a Megyeháza épületére állandó jelleggel ki kell tűzni.
(2) A megyei lobogót közgyűlés napján a Megyeháza épülete elé fel kell vonni, illetve a
megyei zászlót a közgyűlés helyszínéül szolgáló tanácskozó teremben a közgyűlések
napján el kell helyezni.
(3) Kihelyezett közgyűlés esetén a megyei zászlót, illetve lobogót a közgyűlés elhelyezésére
szolgáló épületre ki kell tűzni, illetve az épület elé fel kell vonni.
* A 13/2005. (V.26.) számú önkormányzati rendelet 1. § szerinti szöveg
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(4) A megyei zászló - vagy annak méretarányos változata - engedély nélkül használható
a) a Megyeháza hivatalos helyiségében,
b) jelentősebb megyei esemény, ünnepség, rendezvény alkalmával,
c) megyei települési önkormányzat székházának feldíszítésére, a székház hivatalos
helyiségében, a települési önkormányzat által szervezett megyei jelentőségű
rendezvényen, jelentősebb eseményen,
d) cserezászlóként,
e) asztali zászlóként.
(5) A megyei zászló használatára értelemszerűen vonatkoznak a 2.§ rendelkezései.
III.
A megye pecsétjének használata
5. §
(1) A megye pecsétje kizárólag díszítő és utaló jelképként használható.
(2) A megye pecsétjének használatára kizárólag a közgyűlés elnöke jogosult
a) a megyei képviselő esküokmányán,
b) a területi választási bizottság választott tagjainak megbízólevelén,
c) a megyei közgyűlés nevében írt levélen, a megyei önkormányzat nevében kötött
megállapodáson és szerződésen,
d) a megyei önkormányzat nevében adott díszoklevélen, emléklapon.
(3) A megye pecsétje önkormányzati hatósági és államigazgatási eljárás során nem
alkalmazható.
IV.**
Komárom-Esztergom megye millenniumi emlékzászlójának használata
6. §**
(1) A Magyar Köztársaság Kormánya által 2000. évben adományozott millenniumi
emlékzászló (a továbbiakban: millenniumi zászló) kizárólag díszítő és utaló jelképként
használható.
(2) A millenniumi zászlót:
- a Megyeháza tanácskozó termében állandó jelleggel,
- kihelyezett ülés esetén - ha lehetőség van rá - a közgyűlés helyszínéül szolgáló
tanácskozó teremben
el kell helyezni.
(3) A millenniumi zászló további használatáról a megyei közgyűlés elnöke dönt.

** A 21/2007. (X.25.) számú önkormányzati rendelet 2. § szerinti szöveg
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V.
7. §***
VI.
A megyei fenntartású intézmények zászló használata***
8. §***
9. §
(1) Fekete zászlót kell kitűzni a temetés napján és az azt megelőző két napon a Megyeháza
épületére
a) a megyei képviselő,
b) a Komárom-Esztergom Megyéért Díj, valamint a Komárom-Esztergom Megyéért
Szakmai Díj viselője,
c) a Hivatal dolgozója, nyugdíjasa,
d) ***
e) a megye országgyűlési képviselője
halála esetén.
(2) Fekete zászló kitűzhető a Megyeháza épületére a megyei közgyűlés, vagy a közgyűlés
elnökének eseti döntése alapján.
VII.
Záró rendelkezések
10. §
(1) A megye címerének, zászlójának és pecsétjének pontos leírását a Komárom-Esztergom
Megyei Közgyűlés 8/2003. (IV.24.) számú önkormányzati rendeletének 2. § (1) bekezdése
tartalmazza.
(2) A megye zászlója, címere és Magyarország zászlójának, címerének közös használata esetén az utóbbi elsődlegességét biztosítani kell.***
(3) ***
(4) E rendelet alkalmazása során a hatósági ügyek, valamint az eljárási cselekmények
elektronikus formában nem intézhetők.*
(5) Ez a rendelet 2005. február 15-én lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 11/1991.
(X.31.) számú, és a 17/1996. (XII.19.) számú önkormányzati rendelettel módosított
Komárom-Esztergom megye címerének, zászlójának és pecsétjének használatáról szóló
8/1991. (VI.27.) számú önkormányzati rendelet.
Tatabánya, 2005. január 27.
**
***
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Hatályba léptető rendelkezések
a Komárom-Esztergom Megye címerének, zászlójának és pecsétjének használatáról,
valamint a megyei fenntartású intézmények zászló használatáról szóló 13/2005.(V.26.)
számú önkormányzati rendelethez
E rendelet 2005. november 1-jén lép hatályba.

Hatályba léptető rendelkezések
a Komárom-Esztergom megye címerének, zászlójának és pecsétjének használatáról,
valamint a megyei fenntartású intézmények zászló használatáról szóló - a 13/2005.
(V. 26.) számú önkormányzati rendelettel módosított 5/2005. (I. 27.) számú
önkormányzati rendelet - 21/2007. (X.25.) (a továbbiakban: ÖR) módosításához
Ez a rendelet 2007. november 1-jén lép hatályba.

Hatályba léptető rendelkezések
egyes megyei önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
szóló 12/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati rendelethez

12. §
(4) Hatályát veszti a Komárom-Esztergom megye címerének, zászlójának és pecsétjének
használatáról, valamint a megyei önkormányzat és a megyei fenntartású intézmények zászló
használatáról szóló 5/2005. (I.27.) önkormányzati rendeletet módosító 13/2005. (V. 26.) sz.
ÖR és a 21/2007. (X. 25.) sz. ÖR.
13.§
E rendelet 2012. július 1. napján lép hatályba, és 2012. július 2. napján hatályát veszti.

Az 5/2005. (I.27.) számú önkormányzati rendelet 1. számú melléklete

Komárom-Esztergom megye zászlója (megyei zászló)
84x140 cm

Európai Unió zászlója (európai zászló)
84x140 cm

