SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
16/2001.(V.25.) sz. és a 34/2009. (IX.25.) sz. rendelettel módosított
5/1991. (III. 14.) sz. rendelete
Siófok város címeréről és zászlajáról
(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. május 8.)
A VÁROSCÍMER
1. §
(1)

Siófok város címerének leírása:
Álló, csücskös talpú pajzs kék mezejében cölöpszerűen ezüst kopja áll, a pajzstalp
közepén lévő zöld hármashalomba tűzve.
A kopja csúcsa alatt ezüst lobogó leng, a pajzsfő eleje felé.
A kopjára nyolcküllős arany kerék van akasztva úgy, hogy a felső fele a pajzsfő, az
alsó fele pedig a pajzsderék közepén helyezkedik el. A zöld hármashalomból, annak
mindkét oldalán, a kopját és a kereket koszorúzó, a pajzsfő irányába tartó, a lobogó
alatt azonos magasságban befejeződő, aranylevelű, ezüst termésű babér ágak nőnek ki.

(2)

A városcímer hiteles alakja e rendelet mellékletét képezi.
2. §

(1)

A városcímert kizárólag a hiteles alakjával megegyező rajzolattal és arányokkal
szabad ábrázolni.

(2)

A városcímerben a rajzolat vonalainak színe – az alkalmazott eljárástól, anyagoktól
függően – változhat (pl.: fehér papíron fekete vagy kék, zománcozott jelvényen
rézszínű, textil esetében a felhasznált cérna színe). A vonalak az anyag (pl. bőr, fa)
síkjából kiemelkedhetnek, annak síkjában lehetnek (pl. karcolva, festve) vagy az
anyagba mélyedhetnek.

(3)

Dombormű (öntött, domborított, vésett és más hasonló eljárással készített címer)
esetében a címerképnek (a hármashalomnak, a lobogós kopjának, a keréknek és a
koszorúnak) mindig ki kell emelkednie a pajzsmezőből. A pajzsmező a környezetéhez
képest lehet kiemelkedő, azonos síkú vagy süllyesztett. Azonos sík esetében
kiemelkedő, azonos síkú vagy süllyesztett. Azonos sík esetében kiemelkedő vagy
süllyesztett kerettel kell ellátni.

(4)

A városcímer mázait kizárólag következő változatban szabad ábrázolni:
a.)

a mázak pontosan megegyeznek az l. § szerinti címerleírással, illetve hiteles
alakkal;

b.)

a pajzsmező kék, a hármashalom zöld, a kerék és a levelek sárgák, a kopja, a
lobogó és a termések fehérek;
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(5)

c.)

a pajzsmező színe az előállításhoz használt anyag (papír, textil, fém, fa, bőr,
kerámia stb.) színével azonos, a hármashalom zöld, a kerék és a levelek sárgák
vagy aranyak, a kopja, a lobogó és a termések fehérek vagy ezüstök, de az
arany és az ezüst csak együttesen alkalmazható;

d.)

a pajzsmező kék, a címerkép mindegyik eleme az előállításhoz használt
anyagéval azonos színű;

e.)

a pajzsmező is és a címerkép is az előállításhoz használt anyagéval azonos
színű.

A (4) bek. a.) pontja szerinti vonalas ábrázolás kiegészíthető a pajzsmező vízszintes
irányú vonalkázásával.
A VÁROSZÁSZLÓ
3. §

(1)

Siófok város zászlajának leírása:
Fehér színű, álló téglalap formájú, a felső részén a város hiteles alakú címérével, az
alsó részén fehér rojtozattal.

(2)

Ha a zászlót lobogóként használják, akkor a címert a középpontja körül 90 fokkal
elforgatva, a téglalap hossztengelyére merőlegesen kell elhelyezni, a rojtokat pedig
el kell hagyni.
4. §

(1)

A városzászló, illetve lobogó használható – a c.) pontban leírt kivételével – a 2. § (4)
bekezdésében felsorolt címerváltozatokkal is.

(2)

A városzászló használható rojtozat nélkül is.
A CÍMER ÉS A ZÁSZLÓ HASZNÁLATA
5. §

(1)

A városcímert és a városzászlót a polgármester engedélye nélkül használni tilos.

(2)

Az engedély iránti kérelem benyújtásának módját és tartalmi követelményeit, továbbá
az engedély megadásának módját a polgármester határozza meg.

(3)

Az engedély esetenkénti felhasználásra vagy huzamosabb időtartamra adható.

(4)

Az engedély megadása feltételekhez köthető. A feltételek, valamint az e rendeletben
előírtak megszegése esetén az engedély visszavonható.
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(5)

A város címerének használatáért a 7. § d.) -i.) pontjaiban foglalt esetekben díjat is meg
lehet állapítani. A díj lehet egyszeri, vagy pedig évente fizetendő. Az egyszeri díj
mértéke 1.000-100.000,- Ft között lehet. Az éves díj mértéke is ugyanezen határok
közötti lehet, de ezen belül a címerrel ellátott tárgyak értékesítéséből származó
árbevétel 0,1-2 %-ban is megállapítható.
6. §

(1)

A városzászló, illetve lobogó kizárólag a városban lévő köztereken és épületeken,
valamint azok helyiségeiben és udvarán, továbbá a városon kívül, a várossal
kapcsolatos rendezvényeken, illetve létesítményeken helyezhető el. A kihelyezés
alkalmi (pl. ünnepi) vagy állandó jellegű lehet.

(2)

Fakult, szennyezett vagy szakadt zászlót, illetve lobogót használni nem szabad.
7. §

A városcímer kizárólag a következők szerint használható fel:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)
i.)

ahol és amikor a 6. § (1) bekezdés szerint a városzászló is kihelyezhető;
a polgármester, a jegyző és a Polgármesteri Hivatal, a Képviselőtestület bizottságai
hivatalos iratain, borítékain;
városi okleveleken, emléklapokon;
ünnepi vagy alkalmi bélyegzőkön;
plaketteken, érméken, jelvényeken, címkéken;
dísz-, emlék- és ajándéktárgyakon;
a várossal kapcsolatos plakátokon;
idegenforgalmi propagandákban;
a városban működő szervezetek eszközein, felszerelésein
(pl. járművön, formaruhán) és bélyegzőin.
8. §1
HATÁLYBALÉPÉS
9. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Siófoki Városi
Tanács módosított 1/1974. (II. 21.) sz. rendelete.
10.§2

1
2

Hatályon kívül helyezte a 16/2012. (V. 4.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2012. május 7. napjától.
A 34/2009. (IX.25.) sz. rendelettel megállapított szöveg.
A hatálybalépés időpontja: 2009. október 1.

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Pongor Tamás sk.
jegyző

Molnár Árpád sk.
polgármester

