Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2012. (II.01.) önkormányzati rendelete
a Kiskunhalas név, valamint az Önkormányzat jelképeinek használatáról
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
I. fejezet
A VÁROS CÍMERE, A CÍMER HASZNÁLATA
A város címere
1.§
(1) Kiskunhalas város címere: álló, csücsköstalpú tárcsapajzs kék mezejében lebegő, zöld nadrágos,
arany csizmás, fekete csíkos vörös inget viselő bajuszos férfi páncélingben és páncélsisakkal, jobbjában
arany kelevéz, balját háta mögött tartja, a háta mögül vízszintes helyzetű, arany markolatú ezüst görbe
kard, átlósan helyezett arany nyíl, bal válla mögül arany tegezben ezüst nyílvesszők, valamint zöld
bélésű kerek pajzs tűnik elő. A pajzs alsó harmadában lebegő helyzetű, három egymást keresztező- egy
függőleges és két átlós helyzetű - ezüst hal. A pajzson heraldikai korona nyugszik. A pajzshoz két oldalt
külső díszként ezüst indadísz simul.
(2) A címer méretarányos, színes grafikai képét, a címer használatának arculati kézikönyvét e rendelet
1. melléklete tartalmazza. A címer megjelenítésére az arculati kézikönyv szabályait kell alkalmazni.
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A címer használata
2. §
(1) A város címerét - engedélyeztetés nélkül – Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete és a Polgármesteri Hivatal használhatja kizárólagosan.
A címert Kiskunhalas Város Önkormányzata és szervei hivatalos iratain, rendszeres vagy alkalmi
sajtótermékein, valamint a Polgármester által engedélyezett esetekben és módon lehet használni.
(2) A város címerének további felhasználását a Polgármester engedélyezi.
(3) Tilos a város címerét engedély nélkül (pl. kereskedelmi és reklámcélra) alkalmazni.
A címerhasználat módja
3. §
(1) A város címerét kizárólag hiteles alakban, a címerábrák hűségének, méretarányainak és színeinek
megtartása mellett szabad ábrázolni.
(2) Egyes esetekben - a 2. § (2) bekezdésére figyelemmel - lehetséges, hogy a város címere kizárólag az
anyag színében (fém, fa, bőr stb. vagy fekete fehér lenyomatban) készüljön, esetleg jelvény formájában
azúrkék színben kerüljön kivitelezésre.
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A rendelet 1.§ (2) bekezdését a 27/2015. (X.30.) önk. rendelet módosította. Hatályos: 2015. október 31.

(3) A város címere csak oly mértékben kicsinyíthető, míg az nem sérti a hiteles ábrázolást.
4. §
(1) A városi címer használatának engedélyezése iránti kérelmet a Polgármesterhez kell benyújtani.
a.)A kérelemnek tartalmaznia kell:
- a kérelmező nevét, címét,
- a címer felhasználásának, illetve előállításának célját,
- előállítás esetén az előállítandó mennyiséget,
- forgalombahozatal vagy terjesztés módját,
- a címer használatának időtartamát,
- a kérelmező szervnél, a címer felhasználásáért felelős személy nevét,
b.) A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgy mintájának fotókópiáját.
(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
- engedélyezés megnevezését és címét,
- engedélyezett felhasználási cél megjelölését,
- engedély érvényességének idejét,
- terjesztés és forgalombahozatal módját, esetleges kikötéseket,
- felhasználással kapcsolatos egyéb előírásokat,
- példányszámot.
(3) A kiadott engedélyről, érvényességük határidejéről nyilvántartást kell vezetni.
(4) A városi címer használatára vagy előállítására nem adható engedély, ha a használat vagy
forgalombahozatal módja, körülményei a város lakosságának erkölcsi érzületét sértheti.
II. fejezet
A VÁROS ZÁSZLÓJA, LOBOGÓJA
A zászló leírása
5.§
(1) A városi zászló mindkét oldalán vízszintes tengelyétől jobbra és balra 1:1 arányban osztva azúrkékfehér selyem anyagon, első harmadának tengelyében, a város címerét és Kiskunhalas feliratot tartalmaz.
A zászlót két oldalon külső ezüstzsinór szegélyezi.
Mérete: 100 x 150 cm.
(2) A városi zászlón, amelyet mindenkor a Polgármesteri Hivatalban őriznek, kézi hímzésű címer és
Kiskunhalas körirat szerepel.
A lobogó leírása
6. §
(1) A városi lobogó mindkét oldalán függőleges tengelyétől jobbra és balra 1:1 arányban osztva
azúrkék-fehér selyem anyagú, felező tengelyén középen a város címere és a Kiskunhalas kör felirat
szerepel. A lobogót két oldalon külső ezüstzsinór, végét ezüstrojt díszíti.
Mérete: 125 x 200

(2) A városi lobogó - a színek és méretarányok megtartása mellett - más anyagból és méretben is
előállítható, a város címerének ábrázolása nélkül.
III. fejezet
A VÁROS PECSÉTJE, A PECSÉT HASZNÁLATA
A város pecsétje
7. §
(1) Kiskunhalas város pecsétje: a pecsét sárgarézből készült, kör alakú, közepén Kiskunhalas város
címere található, a pajzshoz két oldalt külső díszként simuló indadísz (ornamentika) nélkül.
A pecsét körirata: Kiskunhalas város pecsétje 1992.
A pecsét átmérője: 4 cm.
(2) A város pecsétjét a Polgármesteri Hivatalban őrzik, egy példányban.
A pecsét használata
8. §
A város pecsétjét a Képviselő-testület nevében a polgármester használhatja kizárólagosan a város által
adott kitüntetések és díszoklevelek, a városi rendezvények meghívóinak lepecsételésére, valamint a
városról megjelent kiadványokra.
IV. fejezet
KISKUNHALAS NÉVHASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL
A „Kiskunhalas”, „Halas” névnek és a név toldalékos formájának felvétele és használata,
a felvétel és használat engedélyezése
9.§
(1) Bármely jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, egyéni vállalkozás részére
elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához, vagy működésük folytatásához a
- Kiskunhalas,
- Kiskunhalas város,
- Halas,
- Halas város
megnevezés felvétele, illetve e szavak toldalékkal ellátott, rövidített vagy összetett szóban történő
használata, illetve a „Kiskunhalas” megnevezés internetes tartomány nevében (továbbiakban: domain név)
való használata, ha jogszabály másként nem rendelkezik engedélyhez kötött. Magánszemélyre a rendelet
hatálya csak abban az esetben terjed ki, ha a „Kiskunhalas” név használatát domain névhez kéri.
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(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazottak nem vonatkoznak az önkormányzat saját gazdasági társaságaira,
alapítványaira, intézményeire továbbá az ezek által szervezett rendezvényekre.
10.§
(1) Kiskunhalas nevének használatára irányuló kérelmet a Polgármesterhez kell benyújtani.
(2) A kérelemnek tartalmazni kell:
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- kérelmező megnevezését és címét,
- a városnév tervezett használatával kiegészített megnevezést,
- a város névhasználatának célját,
- a használat időtartamát,
- esetleges időleges alkalmát,
- tevékenységi kör megnevezését.
(3)A kérelemben valószínűsíteni kell a várossal való kapcsolat, illetve a városhoz kötődés indokoltságát.
11.§
(1) A polgármester mérlegelési jogkörébe tartozik az engedély megadása, elutasítása, feltételhez kötése, az
ideiglenes vagy valamely alkalomra történő engedélyezése, felfüggesztése, az érdemtelenség megállapítása
és emiatt az engedély megvonása.
(2)Az engedély szólhat meghatározott időre, határozatlan időre, de legfeljebb a kérelmező működési idejére.
(3) Az engedély kiadását meg kell tagadni:
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a) ha a használat, vagy annak módja és körülményei Kiskunhalas Város Önkormányzata
vagy a város lakosságának jogait, jogos érdekeit, közízlését sértené, vagy veszélyeztetné
b) ha a névhasználat módja vagy körülménye méltatlan Kiskunhalas Város Önkormányzatához
c) ha a használat módja vagy célja az Alaptörvénybe vagy más jogszabályba ütközik
d) ha a kérelmezőt a Kiskunhalas név használatának valamely formájától korábban már
eltiltották.
(4) A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, amennyiben a tevékenység gyakorlása során a (3) pont bármely
bekezdésben szereplő körülményei fennállnak.
(5) Az engedély visszavonásáról a polgármester a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörében eljárva dönt.
(6) A kiadott engedély másra nem ruházható át.
12.§

4

(1) E rendelet végrehajtásával kapcsolatos ügyviteli feladatokat a Polgármesteri Hivatal végzi, amely
nyilvántartást vezet az engedélyekről, az engedélyezett névhasználat módjáról és idejéről.
(2) A rendelet ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.
(3) Engedély nélküli vagy engedélytől eltérő névhasználat esetén a polgármester a Képviselő-testülettől
átruházott hatáskörében eljárva eltilthatja a használót a névhasználattól.”

13.§
Az engedélyezési eljárásra a mindenkor hatályos államigazgatási eljárásra vonatkozó szabályok
rendelkezései az irányadók.
14.§

3
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A rendelet 11.§ (3)-(6) bekezdését a 39/2012. (XI.30.) önk. rend. iktatta be. Hatályos: 2012. december 1.
A rendelet 12.§-át a 39/2012. (XI.30.)önk. rend. módosította. Hatályos 2012. december 1.

Az engedélyes jogosult az engedély által meghatározott módon megnevezésében mindenütt használni
„Kiskunhalas” „ Kiskunhalas város „ és „Halas” „ Halas város „kifejezést és ezek toldalékos formáit.
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V. fejezet
A VÁROS LOGÓJA, A LOGÓ HASZNÁLATA
A város logója
14/A.§
Az előtérben sötétkék, egymásba fonódó hullámok Kiskunhalas egykori vizes jellegét örökítik
meg. A vízből kiemelkedő halak színe kék, elrendezésük az összefogást és a nyitottságot
jelképezi. Árnyékuk a háttérben álló, leegyszerűsített formákból felépülő, sötétkék, stilizált
halasi csipkére vetődik. A széleken megjelenő zöld elemek a vizes területet határolják,
Kiskunhalas mezőváros jellegére utalnak.
A logó használata
14/B.§
(1) A logó használatára a 2-4. §-ban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
(2) A logó méretarányos, színes grafikai képét, a logó használatának leírását e rendelet 2.
melléklete tartalmazza. A logó megjelenítésére ezen 2. melléklet szabályait kell
alkalmazni.”
15.§
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi címerről és
zászlóról, valamint annak használatáról szóló 23/1992. (IX.28.) önkormányzati rendelete, valamint az
azt módosító 16/2004.(IV.29) önkormányzati rendelet.
(3) Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas város
pecsétjéről és annak használatáról szóló 35/1992. (XII.21.) önkormányzati rendelete.
(4) Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
névhasználatának szabályozásáról szóló 37/2004.(X.04) önkormányzati rendelete.

Kiskunhalas

(5) E rendelet alkalmazásában Kiskunhalas név használatára vonatkozóan az állami szervekre,
nemzetiségi önkormányzatokra az önkormányzati szervekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
Kiskunhalas, 2012. január 30.
Gyovai István
polgármester

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

Záradék:
A rendelet 2012. február 1-jén kihirdetésre került.
Dr. Ferenczi Mária
Jegyző
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A rendelet V. fejezetét a 27/2015. (X.30.) önk. rend. iktatta be. Hatályos: 2015.október 31.

1.

6

melléklet a 1/2012. (II.01.) önkormányzati
rendelethez

A címer használatának arculati kézikönyve
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A rendelet 1.mellékletét a 27/2015. (X.30.) önk. rend. iktatta be. Hatályos: 2015.október 31.

2.

7

melléklet a 1/2012. (II.01.) önkormányzati
rendelethez

A logó megjelenítése

Kiskunhalas város logója
A felirathoz használt betűtípus Candara Regular.
A logó fő színei a világoskék és a sötétkék, mellékszíne a zöld,
RGB és CMYK kódjai:
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A rendelet 2.mellékletét a 27/2015. (X.30.) önk. rend. iktatta be. Hatályos: 2015.október 31.

A grafikai elem önmagában is használható.

Grafikai tartalommal rendelkező háttereken a feliratos változat fehér
téglalap alappal jelenik meg.

A felirat nélküli verzió fehér kör alappal használandó.

