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36/1995. (XI. 23.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről 

Az 1994. évi LXIII. törvénnyel módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésében 
adott felhatalmazás alapján Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Önkormányzat jelképeiről, a település nevének és azok használatának rendjéről az alábbi 
rendeletet alkotja: 

Az Önkormányzat jelképe 

1. § Az Önkormányzat jelképe, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő 
szimbólum, a címer és a zászló. 

A címer leírása 

2. § Két egymásnak döntött, felső sarkaival érintkező, csücsköstalpú pajzsból összetett, 
mindkettő azonos formájú szívpajzzsal. A baloldali pajzs (Pestszentlőrinc címere) kékkel és 
vörössel vágott felső mezejében kiterjesztett szárnyú, fejével jobbra fordult ezüst sas, az alsó 
mezőben három, legyezőszerűen összefogott, lebegő arany tölgyfalevél, két oldalán egy-egy 
makkal, a szívpajzs zöld mezejében Szent Lőrinc ezüst mellképe glóriával, behajlított 
jobbjában átlós helyzetű rostélyt tart, melyet baljával megtámaszt. A jobb oldali négyelt pajzs 
(Pestszentimre címere) első, kék mezejében lebegő arany lombos fa, a második és harmadik 
mező vörössel és ezüsttel hétszer vágott, a harmadik mezőben lebegő arany szőlőfürt levéllel, 
kaccsal, a szívpajzs zöld mezejében Szent Imre herceg ezüst mellképe koronával és glóriával, 
behajlított jobbjában kereszt, baljában liliom. 

A címer használatának köre és szabályai 

3. § (1) Az Önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet: 
a) az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó esetében legkisebb 40 mm, 

megfelelő körirattal ellátva, 
b) az önkormányzat szervezeteinek, a polgármesternek, az önkormányzati 

képviselőknek, alpolgármestereknek, jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén, 
borítékján, illetve névjegykártyájukon 

c) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető- vagy 
emlékérmeken, 

d) az önkormányzat intézményeinek épületein és helyiségeiben, 
e) az önkormányzat és szervezetei által megjelentetett, a település életével foglalkozó 

kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon, 
f) a kerületbe vezető főútvonalak mellett a közigazgatási határnál felállított táblán. 

(2) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az önkormányzat és más bel-, illetve 
külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban:  

- protokolláris célból,  
- egymás közötti szerződések, megállapodások hitelesítésekor, 
- az önkormányzat belső működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos 

rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor,  
- külföldi önkormányzattal történő együttműködési megállapodás megkötése során, 
- nemzetközi önkormányzati szervhez való csatlakozáskor használhatók. 
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(3) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem 

alkalmazható. 
4. § (1) A címernek a kerületben tartott nemzeti ünnepeken, önkormányzati ünnepségeken, 

az ezekhez kapcsolódó és egyéb társadalmi rendezvényen történő eseti használata 
megengedett. 

(2) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetében a címer használatáért gyártási 
és forgalmazási díjat kell fizetni. A felhasználásért fizetendő díj mértékét a jegyző javaslata 
alapján a polgármester állapítja meg. 

(3) A díj megállapítás történhet egy összegben évi átalány formájában, vagy az elért 
árbevétel arányában.  

(4) A (3) bekezdésben említett átalány összege gazdálkodó szervezeteknél 1000 - 
100.000,- Ft-ig terjedhet, az árbevétel alapján megállapított díj összege az éves árbevétel 
legalább 0,1%-a, de minimum 1000,- Ft. 
5. § (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező megnevezését, címét, 
b) a címerhasználat célját, 
c) az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot), 
d) a címer előállításának anyagát, 
e) terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját, 
f) a használat időtartamát, 
g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát stb.), 
h) a felhasználásért felelős személy megnevezését. 

(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek - amely át nem ruházható - tartalmaznia 
kell: 

a) az engedélyes megnevezését és címét, 
b) az előállítás anyagát, 
c) az engedélyezett felhasználás célját, 
d) az előállításra engedélyezett mennyiséget, 
e) a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát, 
f) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket, 
g) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését, 
h) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét. 

(3) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet. 
(4) Indokolt esetben a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja. 

6. § (1) Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne 
sértse a hiteles ábrázolást. 

(2) Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerének eredeti színben való 
ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) 
színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet. 

A zászló és lobogó leírása 

7. § (1) A zászló 1:2 arányú (90x180 cm) fekvő téglalap kék, fehér, vörös osztással (1/4, 
2/4, 1/4) melyen a címer az első harmadban  helyezhető el. A felirat szalagjának szélessége 56 
cm. 

(2) A lobogó 2:1 arányú (180x90 cm) álló téglalap a zászlónál megadott színbontásban, 
alján 10 cm-es fehér rojttal. A címer a fehér mező felső harmadában helyezhető el. 

(3) Az Önkormányzat zászlóját a Képviselő-testület tanácstermében is el kell helyezni. 
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A zászló  és lobogó használata 

8. § (1) A zászló vagy lobogó, vagy annak méretarányos változatai  használhatók: 
a) nemzeti ünnepeken az Önkormányzat lobogóját a  Városháza előtti zászlórúdra fel 

kell vonni, 
b) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlójával együtt, 
c) a kerület életében jelentős események, ünnepségek és önkormányzati rendezvények 

alkalmából önállóan vagy más hivatalos zászlóval együtt, 
d) nemzeti, illetőleg kerületi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt 

félárbocra eresztve, 
e) a Képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén. 

(2) A zászlót kizárólag az önkormányzat és annak intézményei, vállalatai használhatják, 
sem magánszemély, sem más jogi személy sem a zászló, sem a lobogó használatára nem 
jogosult. 

Az önkormányzat neve 

9. § (1) Az önkormányzat hivatalos neve: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata 

(2) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat elnevezést a 
Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat intézményei és vállalatai az e rendeletben 
megfogalmazottak szerint kötelesek használni. 

A jogosulatlan használat 

10. §  Aki az Önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérő, vagy a kerületet 
sértő módon használja fel, szabálysértést követ el, és 10.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
sújtható. 

11. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
B u d a p e s t ,  1995. november 23. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 
 


