A Somogy Megyei Közgyűlés
9/1992.(V.21.) önkormányzati rendelete
Somogy megye jelképeiről és a jelképek használatáról
1

A Somogy Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bek. a/ pontja és az Alkotmány 44/A. § (1) bek. f./ pontja alapján rendeletet alkot, melynek célja olyan jelképek megalkotása, melyek erősítik a
megye lakosságának szűkebb hazájához való kötődését, bel- és külföldön szimbolizálja a megye szellemiségét, történelmi hagyományait, biztosítja, hogy azokat jelentőségükhöz méltó módon használják.
SOMOGY MEGYE JELKÉPEI
1.§
2 3

, (1) A megye hivatalos jelképei a címer, a díszzászló, a díszlobogó, Somogy megye szignálja, az elnöki medál és a
jelvény.
(2) A közgyűlés a határon túl élő magyarokkal és más, határon túl élő népekkel való szolidaritása jegyében elrendeli az
adott népcsoport jelképének a megye hasonló jelképére vonatkozó szabályok szerinti használatát.
SOMOGY MEGYE CÍMERE
2.§
(1) A megye címere 1498-ban II. Ulászló király által adományozott címer. Alakja égszínkék mezejű pajzs, melynek
alján aranyfényű korona csillog. A koronából az oklevél szélének irányába forduló könyökben hajlított páncélzott
kar három szőlővesszőt, azaz zöldellő venyigét tart, amelyről három levél és két fürt csüng. A pajzs fölötti ezüst sisakról különböző színű virágok csüngenek. A sisak taraján vörös és fehér színekkel sakkozott sas emelkedik szárnyát repülésre tárva.
(2) A címer rajzát a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) A címer első hivatalos példányát a közgyűlés elnökének hivatalos helyiségében kell kifüggeszteni, további két hivatalos példányt az Országos és Megyei Levéltárban kell elhelyezni.
SOMOGY MEGYE ZÁSZLAJA ÉS LOBOGÓJA
3.§
(1) Somogy megye zászlaja 3:2 oldalirányú, fekvő téglalap alakú fent zöld - RAL 6017. színárnyalatú -, lent azonos
szélességben sárga - RAL 1003. színárnyalatú - színű kelme, rajta - a rúdtól mért egyharmadban a rúddal párhuzamos hossztengellyel - a megye címere.
(2) Somogy megye lobogója 3:2 függőleges irányú, téglalap alakú középen osztott, bal oldalán - RAL 6017. színárnyalatú - zöld, jobb oldalán - RAL 1003. színárnyalatú - sárga színű kelme, rajta középen a megye címere, a címer alatt
félkörben "Somogy megye" felirat.
(3) A zászló és lobogó széleit aranyszínű rojtok, lebegő sarkait aranyszínű makkos bojtok díszítik.
(4) Somogy megye zászlajának képét a rendelet 2. sz. melléklete, lobogójának képét a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. A zászló és a lobogó egy példányban készül.
(5) A megye zászlajának és lobogójának használati példányait az (1) és (2) bekezdésben meghatározott módon a (3)
bekezdésben leírt díszek nélkül kell elkészíteni. A zászlólap és lobogó hátoldalára az előoldal tükörképe kerül.
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Módosította a 9/2006.(III.6.) ÖR. 1. §-a
Módosította a 13/2000.(X.7.) ÖR. 1. §-a, hatályos 2001. január 6-tól
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Megállapította a 4/2013.(III.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a
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SOMOGY MEGYE SZIGNÁLJA
5

3/A. §

Somogy megye szignálja Vikár Béla által Kaposújlakon gyűjtött Leszállott a páva című népdal Bogáthy József átiratában. Somogy megye szignáljának partitúráját a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.
6 7

, AZ ELNÖKI MEDÁL
4.§

(1) 8Az elnöki medál 90 cm hosszú, másfél cm vastagságú, végtelenített ovális, arany színezetű láncszemekből álló
láncon függ. A medál előlapján Somogy megye címere, alatta pedig „Somogy megye” felirat található. (Ábrázolását
a 6. sz. melléklet tartalmazza.)”
(2) 9
A JELVÉNY
5.§
A jelvény 2,6 cm átmérőjű, kör alakú, amely a megye címerét ábrázolja. (Ábrázolását az 5.sz. melléklet tartalmazza.)
A JELKÉPEK HASZNÁLATÁNAK KÖRE
6.§ 10
(1) A megye jelképeit a 11.§-ban szabályozott módon, illetve díszítő szerepű jelképként lehet felhasználni úgy, hogy az
ne sértse Magyarország állami jelképeinek elsőbbségét.
(2) A megyecímer Magyarország címerét nem helyettesítheti.
(3) 11A megyei zászló (lobogó) használata Magyarország, valamint az Európai Unió zászlajának (lobogójának) használatát nem helyettesítheti.
(4)

12

Somogy megye szignáljának használata Magyarország Himnuszának használatát nem helyettesítheti.
7.§

(1) A megye címere szerepel:
a megye zászlaján és lobogóján,
az elnöki medálon, 13
a jelvényen,
a közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak oklevelein, emléklapokon, vagy emlékérmeken,
a Vármegyeháza falán, tanácskozó termeiben, a tisztségviselők hivatalos helyiségeiben, 14
Somogy Megye Közgyűlése, a bizottságok, a tisztségviselők, valamint a főjegyző nem államigazgatási ügyben
használt pecsétjén,
g/ a közgyűlés, a tisztségviselők, a közgyűlés bizottságai felhívásain, programjain, tervein,
h/ a közgyűlés bizottságainak, a tisztségviselőknek, a képviselőknek és a főjegyzőnek levélpapírján és borítékon,
i/ a megyei közgyűlés nemzetközi kapcsolataiban.
a/
b
c/
d/
e/
f/
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Megállapította a 3/A. §. fejezetcímét a 7/2003.(V.5.) ÖR. 1. §-a
A 3/A. §-t beiktatta a 13/2000.(X.7.) ÖR. 2. §-a, hatályos 2001. január 6-tól
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Módosította a 4. §. fejezetcímét a 7/2003.(V.5.) ÖR. 2. §-a
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Módosította a 4/2013.(III.19.) önkormányzati rendelet 2. §-a
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Módosította a 4. §. (1) bekezdést a 7/2003.(V.5.) ÖR. 2. §-a
9
Hatályát vesztette a 4/2013.(III.19.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése alapján
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Módosította a 11/2012.(VII.9.) önkormányzati rendelet 1. §-a
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Módosította a 18/2005.(XII.26.) ÖR. 1. §-a
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Kiegészítette a 13/2000.(X.7.) ÖR. 3. §-a, hatályos 2001. január 6-tól
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Módosította a 4/2013.(III.19.) önkormányzati rendelet 3. §-a
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Módosította a 11/2012.(VII.9.) önkormányzati rendelet 2. §-a
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(2) A megye címere felhasználható:
a/ a megye történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon és a megyére utaló emléktárgyakon,
b/ a protokolláris és ünnepi rendezvényeken, a megyében tartott bemutatókon, kiállításokon,
c/ a megyével kapcsolatos rendezvényeken, kitüntető plaketteken, érméken, jelvényeken, a velük kapcsolatos igazolványokon, továbbá díszokleveleken és emléklapokon,
d/ idegenforgalmi propaganda kiadványokon, emléktárgyakon, a megye üzemeinek egyes jellegzetes termékein,
e/ a megyében lévő állami, társadalmi szervek kiadványain, jelképein,
f/ a megye települési önkormányzatainál,
g/ középületek díszítésére.
8.§
(1) A zászlót a közgyűlés ülésein ki kell függeszteni, két közgyűlés között a közgyűlés elnökének hivatalos helyiségében kell látható módon elhelyezni.
(2) A megye lobogóját a megyeháza épülete előtt nemzeti és állami ünnepek, a közgyűlés ülései, nemzetközi fogadások
és más jelentősebb események alkalmával fel kell vonni.
(3) 15A megye zászlaja és lobogója felhasználható:
a/ a megyei önkormányzati szervek, gazdálkodó szervek székházainak feldíszítésére nemzeti ünnepek, más ünnepségek, rendezvények alkalmával; 16
b/ a nem megyei önkormányzati szervek, intézmények, gazdálkodó szervek székházainak feldíszítésére nemzeti
ünnepek, más ünnepségek, rendezvények alkalmával a közgyűlés elnökének döntése alapján; 17
c/ a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban,
d/ cserezászlóként.
(4) A megye zászlajának és lobogójának a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérő módon való használata tilos.
18

8/A. §

(1) Somogy megye szignálja nemzeti és állami ünnepek, nemzetközi fogadások és más jelentősebb események alkalmával hangzik el.
(2) Somogy megye szignálja elhangozhat:
a./ az önkormányzati szervek által szervezett nemzeti ünnepek, más ünnepségek, rendezvények alkalmával, 19
b./ a megyében található települések helyi rendezvényein, települések közötti bel- és külföldi kapcsolataikban.
9.§
(1)

20

Az elnöki medált a közgyűlés elnöke a közgyűlés kiemelkedő rendezvényein viseli.

(2) 21
(3) Az elnök távollétében az elnöki medált az őt helyettesítő tisztségviselő viseli. 22
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Módosította a 4/2013.(III.19.) önkormányzati rendelet 4. §-a
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10.§
A jelvényt mindazok viselhetik, akik azzal rendelkeznek.
A JELKÉPEK HASZNÁLATÁNAK MÓDJA
11.§
(1) A megye hivatalos jelképeit csak hiteles alakban az arányoknak, az ábrázolás hűségének, színeinek megtartásával
szabad alkalmazni. Hiányos kivitelű, vagy bővített jelképek használata a hitelesség érdekében tilos. A megye címere
az ún, foszlányok nélkül is felhasználható.
(2) Kivételes esetekben megengedhető, hogy a címer az előállításához felhasznált anyag (kő, fém, fa, bőr, műanyag,
stb.) színeiben jelentkezzék, nyomdai úton való előállítás esetén pedig fekete-fehér színben is felhasználható.
A CÍMERHASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE
12.§
(1) A megye címere használatát - kérelemre - a közgyűlés elnöke engedélyezi. Engedély esetenkénti felhasználásra,
vagy huzamosabb időtartamra adható. 23
(2) Nem kell engedély a megye címerének használatához a 7.§.(2) bekezdés a/, b/, c/, d/ pontjaiban szabályozott esetekben a megyei közgyűlés és szervei részére.
13.§
(1) A megye címerének használatára vonatkozó engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
-

a kérelmező nevét és címét,
a címer anyagát, felhasználásának célját és módját,
az előállítandó mennyiséget, illetve példányszámot,
a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módját,
a jelkép használatának időtartamát,
a címer szabályszerű használatáért felelős személy megnevezését.

A kérelemhez csatolni kell a jelképpel díszített kiadvány vagy tárgy mintáját, fénymásolatát egy példányban.
(2) A megye címerhasználatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
(3)

az engedélyes megnevezését és címét,
a címer felhasználásáért felelős személy nevét, címét,
az előállítás anyagát,
az engedélyezett használat céljának megjelölését,
az engedély időtartamát,
az előállításra engedélyezett mennyiséget,
a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
a felhasználással kapcsolatos egyéb kikötéseket,
amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.

24

A kiadott engedélyekről a megyei önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet.
14.§

(1) A megye címerének használatáért az engedélyező a 7.§.(2) bekezdés a/, b/, d/ pontjában foglalt esetekben díjat állapíthat meg.
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Módosította a 11/2012.(VII.9.) önkormányzati rendelet 5. §-a
Módosította a 9/2006.(III.6.) ÖR. 2. §-a
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(2) A díj megállapítása történhet egyszeri, vagy évi átalány formájában, illetve a 7.§. (2) bekezdés d/ pontjában elért
árbevétel arányában.
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A (2) bekezdésben szereplő átalány összege gazdálkodó szervezetenként minimum 50.000 Ft, maximum
1.000.000 Ft, az árbevétel után megállapítható díj mértéke, a (2) bekezdés szerinti éves árbevétel 0,5 %-a, de minimum 50.000 Ft, maximum 1.000.000 Ft.
(4) A megállapított díjat a megyei önkormányzat költségvetésébe kell befizetni.

(3)

15.§ 26
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
16.§
(1) E rendelet és mellékletei eredeti példányát a Somogy Megyei Levéltárban kell elhelyezni, másolati példányait pedig
a Képző- és Iparművészeti Lektorátusnak és az Új Magyar Központi Levéltárnak kell megküldeni.
(2)27 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelel.
(3) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Somogy Megye Közgyűlésének Somogy megye címerének megállapításáról és használatának szabályozásáról szóló 1/1991.(II.28.) Közgy. sz. rendelet hatályát veszti.

Jákli Péter sk.
megyei főjegyző
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Módosította a 13/1998.(IX.15.) ÖR. 1. §-a
Hatályát vesztette a 11/2012.(VII.9.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján
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Megállapította a 15/2009.(X.20.) ÖR. 2. §-a
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Dr. Gyenesei István sk.
a közgyűlés elnöke

