
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/1991. (II. 12.) számú rendelete

a városi címer és zászló használatáról, valamint a díszpolgári intézményről1

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

I. fejezet
A címer leírása és használata

1. §
Gárdony címere: hullámos vonallal elválasztott, alul grafitszürke, felül kék színű pajzs. Az
alsó mezőben négy szál sás közül kiemelkedő buzogány, és a hullámos vonal
kapcsolódásunkat jelképezi a Velencei-tóhoz, a kék mezőben elhelyezkedő –méreteiben
hangsúlyozott- aranysárga nap az országos jelentőségű üdülőterület szimbóluma.

2. §
(1) A város címere csak díszítő és utaló jelképként használható fel.

(2)1 A város címere – külön engedély nélkül- alkalmazható:
a) a város önkormányzatának meghívóin, kiadványain, a város újságjában, televíziójában;
b) a város önkormányzatának, polgármesterének, jegyzőjének és az önkormányzat
bizottságainak felhívásain, programjain, tervein, a nem önkormányzati szervekkel kötött
megállapodásokon és szerződéseken;
c) a képviselők, polgármester, jegyző, polgármesteri hivatal dolgozóinak névjegykártyáján;
d) az önkormányzat által alapított díszokleveleken;
e) az önkormányzat által szervezett ünnepségeken, rendezvényeken;
f) az önkormányzat által fenntartott nemzetközi kapcsolatokban;
g) az önkormányzat bizottságai, továbbá az önkormányzat tisztségviselői által az
önkormányzat megbízásából eredő tevékenységük során használt levélpapíron;
h) az önkormányzat vállalatainak emblémájaként.
(3)1 A város címere –külön engedéllyel- felhasználható minden olyan esetben, amikor az a
város érdekeit nem sérti.
(4) A város címere hatósági eljárás során nem alkalmazható.

A címer használatának módja
3. §

(1) A városi címert kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni.

(2) Egyes esetekben megengedhető, hogy a címer kizárólag a tárgy anyagának színében (fém,
bőr, stb.) jelentkezzék.

(3) A nyomdai úton való előállítás esetén a címer fekete-fehér színben is felhasználható.

(4) A címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

A címer előállításának, használatának, forgalomba-hozatalának engedélyezése

1 Módosította a 15/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet



4. §
(1)1 A városi címernek a 2. § (3) bekezdésében leírt esetekben az előállítását, felhasználását
és forgalomba-hozatalát a polgármester engedélyezi.
(2.) A polgármester által kiadott engedély meghatározott időpontig, vagy visszavonásig
szólhat. Erről a polgármester által kiadott engedélyben kell határozni.

(3) A városi címer előállítására, használatára, illetőleg forgalomba-hozatalának
engedélyezésére vonatkozó kérelmeknek tartalmaznia kell:

- a kérelmező megnevezését, címét;

- a címer előállításának, felhasználásának célját, módját;

- az előállítás esetén az előállítandó mennyiséget;

- a terjesztés, illetőleg forgalomba-hozatal módját;

- a címer használatának időtartamát,

- a címerrel díszített tárgy mintapéldányát (rajzát).

(4) A címer előállítására, használatára, illetőleg forgalomba-hozatalára vonatkozó
engedélynek tartalmaznia kell:

- az engedélyes megnevezését és címét;

- az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését;

- a felhasználás idejét, illetőleg az érvényesség időtartamát;

- a terjesztés, a forgalomba-hozatal módjára, mennyiségére vonatkozó esetleges kikötéseket;

- felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb kikötéseket.

(5) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.

(6)1

II. fejezet
A zászló leírása és használata

5. §
Gárdony zászlója: a címerben szereplő nap színével megegyező sárga, középen a város
címere, felette fekete betűkkel GÁRDONY felirat. A zászlót arany rojtok díszítik.

A zászló használatának köre
6. §

(1) A zászló használható:

a) nemzeti ünnepek alkalmával;

b) a város önkormányzatának ülésein és más jelentősebb helyi események alkalmával;

c) megkülönböztetésül több település részvételével tartott rendezvényeken;

d) a város bel- és külföldi kapcsolataiban, emlék- és cserezászlóként;

e) a város területén működő vállalatok, intézmények dolgozóinak kiemelkedő munkája
elismeréseként vándorzászló formájában, a juttatásnak a zászlón való feltüntetésével.



(2)2 A város zászlója – külön engedéllyel- felhasználható minden olyan esetben, amikor az a
város érdekeit nem sérti.

A zászló használatának módja
7. §2

A zászló előállításának, használatának, forgalomba-hozatalának módjára vonatkozóan a 3. és
4. §-ban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni azzal, hogy a zászló előállításáról a
Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

8. §
A városi zászlóból egyet a városháza épületében kell elhelyezni.

III. fejezet
A díszpolgári intézményről

9. §3

A város díszpolgári kitüntető címmel ismeri el azok érdemeit, akik:
a) Gárdony város fejlesztéséért kiemelkedően dolgoztak: társadalmi, gazdasági, tudományos
munkájukkal, művészeti téren létrehozott alkotásokkal elősegítették a város fejlődését,
gazdasági előrehaladását és a lakosság kulturális igényeinek kielégítését.
b) Kimagasló munkásságukkal közvetetten hozzájárultak Gárdony jóhírének és vonzerejének
növeléséhez, vagy kiemelkedő tevékenységük során kapcsolatba kerültek a várossal.

10. §
A díszpolgári címet a város lakossága nevében az önkormányzat adományozza annak az élő,
vagy meghalt magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki a fenti feltételeknek megfelel.

11. §
Díszpolgári cím adományozására javaslatot a polgármester, a helyi társadalmi, gazdasági
szervek, intézmények, az önkormányzati bizottságok tehetnek. A javaslatokat a polgármester
készíti elő, és terjeszti az önkormányzat elé.

12. §
A díszpolgári címet az önkormányzat rendes, vagy ünnepi ülésén, ünnepélyes keretek közt
adományozza. Az adományozást határozat formájában –részletesen indokolva- az ülés
jegyzőkönyvébe kell foglalni.

13. §
(1)4 A város polgármestere a díszpolgári címben részesítetteknek oklevéltartó mappában
elhelyezett díszpolgári oklevelet, és ezüst keretbe foglalt arany plakettet ad át.
(2) Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.

(3) Az oklevél tartalmazza Gárdony Város Önkormányzata határozatának számát, az
adományozó megjelölését, az adományozott nevét, az adományozás jogcímét, aláírásokat és
az adományozó pecsétjét.

(4)4 A plakett keretén, az első oldalon Gárdony város díszpolgára felirat, a plakett hátsó
oldalán a kitüntetett neve és a kitüntetés dátuma található bevésve. A plakett a város
címerének domborművét ábrázolja.

14. §



A díszpolgári cím adományozásáról felvett jegyzőkönyvet, a díszpolgár életrajzát és
fényképét a Levéltárnak át kell adni.

15. §
A díszpolgári cím adományozását díszes kivitelű almanachban kell nyilvántartani. Az
almanachban vezetett nyilvántartást a polgármester és a jegyző, valamint az adományozott is
aláírja.

16. §
Gárdony díszpolgára jogosult:

(1) a) az önkormányzat ülésein tanácskozási joggal részt venni;

b) az önkormányzat külön határozata alapján a városi önkormányzatot képviselő delegációban
részt venni.

(2) A fenti jogok érvényesítéséért a város jegyzője a felelős.

17. §
(1) A díszpolgári címet a polgármester javaslatára a város önkormányzata megvonhatja attól,
aki annak viselésére méltatlanná válik.

(2) Az önkormányzat erre vonatkozó határozatát az almanachba be kell vezetni, és a
megvonás tényét megindokolva, az érdekelttel közölni kell.

IV. fejezet
Vegyes és szabálysértési rendelkezések

18. §2

(1)

(2)

19. §
A polgármester a címer- és zászlóhasználati engedélyt visszavonhatja, ha az engedélyes a 18.
§ a) pontjában foglalt szabálysértést követte el, illetve az engedélyes a címer és zászló
használatára egyéb okból méltatlanná válik.

20. §5

(1) A rendelet 1991. március 1. napján lép hatályba.

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

Bori Sándor dr. Gál Gyula

polgármester jegyző

2 Hatályon kívül helyezte a 15/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet



1 Módosította: Gárdony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/1992. (XI. 17.)
számú rendelete

2 Módosította: Gárdony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/1997. (VI. 15.)
számú rendelete

3 Módosította: Gárdony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/1999. (V. 31.)
számú rendelete

4 Módosította: Gárdony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/1999. (IV. 30.)
számú rendelete

5 Módosította:  Gárdony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2009. (VII. 29.)
számú rendelete


