Letenye Város Önkormányzata Képviselıtestületének 29/2007. (XII. 20.) számú
rendelete
LETENYE CÍMERÉRİL ÉS LOBOGÓJÁRÓL

1. §
Letenye 1989. március 1-én kapott városi rangot. A településnek a várossá válás óta
megerısödött körzetközponti szerepköre, közigazgatási, idegenforgalmi, kereskedelmi és
ipari jelentısége, a nemzetközi forgalomban elfoglalt helye indokolja a címerérıl és
lobogójáról szóló rendeletének a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §
(6) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján történı újra alkotását, az
önkormányzat jelképei használatának újra szabályozását.

2. §
(1) Letenye címere:
A harántnégyelt alappajzs közepén boglárpajzs helyezkedik el, amely az alappajzs
címerképeinek, heroldalakjának egyes részeit takarja.
A boglárpajzs ezüst mezejében négy vörös harántpólya, a boglárhelyen heroldalakokra
helyezett fekete, nyitott kapujú torony látszik, kitárt fekete ajtószárnyakkal.
A harántnégyelt alappajzs felsı, arany mezejében kiterjesztett szárnyú, koronás, kétfejő,
csırét félig kinyitó stilizált fekete sas lebeg.
A baloldali kék mezıben kétszer ívelt zöld talapzaton ezüstkoronából kiemelkedı,
ezüstruhájú, vörösöves nıi alak áll, jobbjában kivont szablya, felette fogyó félhold.
A jobboldali kék mezı hármas íveléső zöld talapzatának középsı ívébıl jobbra ágaskodó
fekete nyelvő, ezüst színő farkas emelkedik, felette hatágú ezüst csillag.
A címer alsó, ezüst mezejében jobbra és balra többszörösen megtört, stilizált vörös cölöp
látható.
Letenye címerét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) Letenye lobogója:
Téglalap alakú, ezüst színő, rajta középen a város címere. A címer, felette fekete betőkkel
„Letenye” felirat látható.
A lobogó anyaga selyem, rajta hímzett címer és felirat.
A lobogót 10 cm hosszú ezüst rojtozat díszíti.
A lobogó álló alakzatban készül.
A lobogó méretei: 90 x 180 cm.
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A lobogón a címer méretei: a címer felsı éle a lobogó szélétıl 53 cm-re van, két oldalt 2020 cm marad el, a címer arányos.
A felirat betőinek nagysága 10 cm.
Letenye lobogójának eredeti példányát az önkormányzat képviselıtestületének székhelyén
kell ırizni.
Letenye lobogóját a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott méretektıl eltérı nagyságú zászló elıállításánál az
arányokat meg kell tartani.

A címer használatának köre
3. §

(1) A város címere kizárólag díszítı és utaló jelképként használható. Hivatalos eljárás és
hatósági tevékenység során nem alkalmazható.
(2) A város címere díszítı vagy utaló jelképként:
a / a város ezüst színő lobogóján,
b / az önkormányzat protokolláris rendezvényein, úgy, hogy az állami címer jelentıségét
ne kisebbítse,
c / a képviselıtestület által adományozott kitüntetéseken, plaketteken, díszokleveleken,
emléklapokon,
d / az önkormányzat által kiadott és a város történetével, életével, fejlıdésével foglalkozó
kiadványokon,
e / az önkormányzat dísztermében,
f / az önkormányzat által rendezett és a várost bemutató kiállításokon,
g / a képviselıtestület, a polgármester, az alpolgármester és a jegyzı által használt
levélpapíron
alkalmazható.

(3) A város címere díszítı és utaló jelképként huzamosabb idıre a polgármester külön
engedélyével alkalmazható:
a / a város intézményeiben,
b / a város intézményei, gazdálkodó, kulturális, karitatív, sport- és egyéb egyesületei, civil
szervezetei által kiadott és a város vagy az intézmény, egyesület, egyéb civil szervezet
történetével, életével foglalkozó kiadványokon,
c / idegenforgalmi, ismeretterjesztı, kulturális kiadványokon,
d / a város intézményeinek és sportszervezeteinek emléklapjain, jelvényein, érmein,
cserelobogóin és mezein.
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(4) A város címere díszítı és utaló jelképként a polgármester esetenként adott engedélyével
felhasználható:
a/ a várost érintı kiállításokon,
b/ a városra utaló emlék- és ajándéktárgyakon,
c/ cserelobogókon,
d/ jelvényként,
e/ reklámhordozókon.

A lobogó használatának köre
4. §
A város lobogója használható:
a / a képviselıtestület ülésein és a város életében jelentıs helyi események alkalmával,
b /az állami és az uniós zászló elsıbbsége mellett önkormányzati szervek, intézmények,
gazdálkodó szervezetek, sport- és egyéb civil szervezetek ünnepségein,
rendezvényein,
c / települések közti bel-, és külföldi kapcsolatokban,
d / az önkormányzat protokolláris rendezvényein,
e / egyéb esetekben külön engedély alapján.

Címer használatának módja
5. §
(1) A város címerét kizárólag hiteles alakban, az ábrázolás hőségének, a méretarányoknak és a
színeknek betartása mellett szabad használni.
(2) Egyes esetekben a külön engedélyben megjelölt módon megengedhetı, hogy a város
címere kizárólag az anyag színében (fém, fa, bır, stb.) készüljön.
(3) A város címerét csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles
ábrázolást.

A lobogó használatának módja
6. §
A városi lobogó használata a Magyar Köztársaság és az Európai Unió zászlajának használatát
nem helyettesíti. Együttes használatuk esetén a nemzeti színő és az uniós zászlónak az
elhelyezés módjában elsıbbséget kell biztosítani.
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A címer és lobogó használatának engedélyezése
7. §
(1) A város címere díszítı és utaló jelképként a jelen rendelet 3. § (2) bekezdés alpontjaiban
felsorolt esetekben külön engedély nélkül alkalmazható.
(2) A város címerének jelen rendelet 3. § (3), (4) bekezdés alpontjaiban felsorolt esetekben
történı felhasználását, ill. forgalombahozatal céljából történı elıállítását a polgármester
engedélyezi.
(3) A polgármester a címer használatára, elıállítására vonatkozó engedélyében a jelen
rendeletben foglaltakon túlmenıen külön elıírásokat is megszabhat.
(4) A jelen rendelet 3. § (3) bekezdése alpontjai esetében adott külön engedély meghatározott
idıpontig, vagy visszavonásig szólhat. Errıl a polgármester által kiadott engedélyben kell
rendelkezni.
(5) A város lobogójának a 4. § szerinti használatát a polgármester engedélyezi.

8. §
(1) A város címere használatának engedélyezése iránti kérelmet a polgármesterhez kell
benyújtani.
a / A kérelemben fel kell tüntetni:
- a kérelmezı személy vagy szervezet nevét, címét,
- a címer elıállításának, felhasználásának célját,
- elıállítás esetén az elıállítandó mennyiséget,
- a forgalombahozatal, vagy terjesztés módját,
- kereskedelmi forgalombahozatal esetén a tervezett egységárat,
- a címer használatának idıtartamát,
- ha a kérelmezı szervezet, akkor a címer felhasználásáért felelıs személy nevét és
beosztását.
b / A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgy mintáját és annak egy
fényképmásolatát, illetve terveit és részletes leírását.
(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
- az engedélyes nevét és címét,
- az engedélyezett felhasználási cél megjelölését,
- az engedély érvényességének idejét,
- a terjesztés és forgalombahozatal módjával kapcsolatos megkötéseket,
- a kereskedelmi forgalombahozatal esetén az egységárat,
- a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb elıírásokat.
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(3) A kiadott engedélyekrıl, érvényességük határidejérıl a polgármesteri hivatal
nyilvántartást vezet.
(4) A városi lobogó használatára vonatkozó engedély kiadására is a fenti rendelkezések
irányadók.

9. §
(1) A város címere díszplakettként és jelvényként is elkészíthetı a polgármester rendelkezése
alapján.
A képviselıtestület és a polgármester jogosult a díszplakettek szervezetek vagy egyes
személyek részére történı adományozására.
(2) A díszplakett olyan személyeknek és szervezeteknek adományozható, akik vagy amelyek
a közélet fejlesztéséért, fontosabb településfejlesztési célkitőzések megvalósításáért
kiemelkedı tevékenységet végeztek.
Adományozható továbbá a városba érkezı delegációknak, személyeknek.
Adományozás történhet a várost bel- és külföldön képviselı delegációk vezetıinek
részérıl is, a polgármester hozzájárulásával.
(3) Címerjelvény a polgármester által megállapított díj ellenében kerülhet forgalomba. A
címerjelvényt esetenként a képviselıtestület tagjai térítés nélkül is adományozhatják.
(4) A díszplakettekrıl nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza az adományozás
idıpontját, az adományozásban részesített szervezet vagy személy nevét.
Nyilvántartást kell vezetni a címerjelvények mennyiségérıl és forgalmáról.
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10. §

Hatálybalépés
11. §

Ez a rendelet 2008. január 01-én lép hatályba, egyidejőleg a Letenye címerérıl és lobogójáról
szóló 3/1986. (VIII. 25.) számú rendelet hatályát veszti

Baloghné dr. Andel Zsuzsanna
jegyzı
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Halmi Béla
polgármester

A szakaszt és az azt megelızı alcímet hatályon kívül helyezte a 11/2012 (V.31.) önkormányzati rendelet 1. § g)
Pontja. Hatálytalan: 2012. június 1-tıl.
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