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Lakitelek Önkormányzat
24/2013. (X.04.) számú önkormányzati rendelete
Lakitelek jelképeiről és névhasználatáról
Lakitelek Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés i) pontja, a
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § 1. pontja,
illetve Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (5) bekezdés felhatalmazása alapján Lakitelek jelképeiről
és névhasználatáról a következő rendeletet alkotja:
I. fejezet
Az Önkormányzat jelképei
1. §
Lakitelek Önkormányzatának jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő
szimbólumok: címer, zászló és díszpecsét.
II. fejezet
Az Önkormányzat címere
2. §
Az Önkormányzat címerének (a továbbiakban: címer) leírása: A Tisza folyót jelképező
ezüstpólyával vízszintesen vágott csücskös talpú álló pajzs, amelynek felső kék mezejében
bal oldalt Lakitelek természetvédelmi területére és a természetvédelmi terület őstölgyesére
utaló lebegő arany tölgyfa, középen a település halászati múltját idéző, egymást keresztező
három aranyhal, jobb oldalt a szőlő és gyümölcstermelési hagyományok és kultúra
jelképeként háromleveles arany szőlőfürt látható. A pajzs alsó zöld mezejében a
Honfoglalásra emlékeztet a lebegő helyzetű ezüst ló nyereggel, amely bal első lábát
derékszögbe behajlítva áll. A címert vörös-arany és kék-ezüst takaróval díszített
szembefordult nyitott sisak fedi.
A címer használatának köre és módja
3. §
(1) A címert utaló és díszítő jelképként engedély nélkül lehet felhasználni:
a) az Önkormányzat díszpecsétjén, zászlaján és annak változatain,
b) az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek,
valamint az önkormányzati képviselőknek készített levélpapírok fejrészén, borítékján,
továbbá névkártyáin,
c) az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy
emlékérmeken,
d) a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermeiben és hivatali helyiségeiben,
e) az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban,
f) az Önkormányzat és szervei, valamint gazdasági társaságai által megjelentetett
kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon, idegenforgalmi prospektusokon,
g) az Önkormányzat által készíttetett ajándéktárgyakon és emléktárgyakon,
h) a Lakiteleken működő, bejegyzett sportszervezetek versenyzőinek ruházatán,
i) a Lakitelek belterületére vezető utak mellett, a közigazgatási határnál lévő táblán.
(2) A címer választási tevékenység céljára nem használható.
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(3) A címer kizárólag hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, a belső méretarányok és
színek megtartásával szabad használni. A címer elemei önállóan nem használhatóak.
(4) Amennyiben nincs lehetőség a címer eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a
hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia, stb.) színében, de a heraldika általános
szabályainak megtartásával történhet.
(5) A címer nyomdai úton (levélpapír, meghívó, stb.) fekete-fehér színben is előállítható és
felhasználható.
(6) A címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.
(7) A címert a Képviselő-testület hozzájárulásával lakiteleki termékek esetében védjegyként
lehet használni.

III. fejezet
Az Önkormányzat zászlaja
4. §
Az Önkormányzat zászlajának (a továbbiakban: zászló) leírása: A zászlólap – arányában a
zászlórúd felől nézve 1:2 arányú – téglalap, amelynek színe hófehér. Rajta az első harmad
vonalában, mint tengelyen foglal helyet az Önkormányzat címere. A zászlólap vége arannyal
rojtozott. Az Önkormányzat zászlaja esetében az arányt meghatározó téglalap rövidebb
oldala 90 cm. A zászlórúd és az esztergált zászlócsúcs aranyozott, amelynek anyaga fa.
A zászló használatának köre és módja
5. §
(1) A zászlót utaló és díszítő jelképként engedély nélkül használható:
a) a Polgármesteri Hivatal, valamint önkormányzati intézmények épületein,
b) a Képviselő-testület ülésein,
c) az önkormányzat tisztségviselőinek hivatali helyiségeiben,
d) nemzeti, állami és községi ünnepek alkalmával,
e) a település életében jelentős rendezvények, események alkalmával,
f) más településekkel való bel- és külföldi kapcsolatban,
g) nemzeti, helyi, vagy megyei gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt,
félárbocra eresztve.
(2) A zászlót a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében kell elhelyezni.
(3) A zászló lobogó formájában is használható. A zászlót rúdra szögezve, a lobogót rúdra
felvonva kell alkalmazni.
(4) A Lakiteleken bejegyzett sportszervezetek a településen vagy a településen kívül
megrendezésre kerülő versenyeken, mérkőzéseken, egyéb sporteseményeken és az
eredményhirdetés alkalmával a település zászlaját (lobogóját) külön engedély nélkül
használhatják.
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IV. fejezet
Az Önkormányzat díszpecsétje
6. §
Az Önkormányzat díszpecsétjének (továbbiakban: díszpecsét) leírása: körpecsét, amely
pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző; pecsétnyomó esetében legkisebb 40 mm,
gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm átmérőjű, megfelelő körirattal ellátva.
A díszpecsét használatának köre
7. §
(1) A díszpecsétet önkormányzati jelképként a következő esetekben lehet használni:
a) a Képviselő-testület által alapított kitüntető díjak díszoklevelein, illetőleg
emléklapokon,
b) az Önkormányzat nemzetközi kapcsolataiban.
(2) A díszpecsétet a polgármester irodájában őrzi.
(3) A díszpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.
V. fejezet
A Lakitelek településnév használata
8. §
(1) A Lakitelek nevet, illetve megjelölést, vagy annak rövidített, toldalékos, vagy
hozzákapcsolt közszóval ellátott változatának formáját bármely jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság elnevezéséhez, logójához, továbbá
bármely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság tevékenysége vagy működése folytatásához csak Lakitelek
Önkormányzatának előzetes engedélye alapján használhatja.
(2) A név használatát csak olyan természetes személyek kérhetik, akiknek állandó
lakóhelye Lakiteleken van, továbbá olyan jogi személyek és jogi személyiség nélküli
gazdasági társaságok kérhetik, amelyeknek székhelye Lakitelek közigazgatási területén
van, vagy kérelmükben valószínűsítik a településsel való kapcsolat, illetve a
településhez való kötődés indokoltságát.
(3) Engedély iránti kérelem benyújtására nem kötelezettek azok a természetes személyek,
jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéb szervek és
szervezetek, amelyek e rendelet hatályba lépését megelőzően a település nevét
bármilyen alakban jogszerűen és folyamatosan használták.
(4) Az (1)-(3) bekezdések, valamint a 9-11.§ szabályait a Tőserdő településrész
névhasználatára is alkalmazni kell.
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VI. fejezet
Az önkormányzati jelképek és a Lakitelek településnév használatának kérelmezési
rendje
9. §
(1) Az önkormányzati jelképek és a Lakitelek településnév használata iránti kérelmet
írásban lehet benyújtani Lakitelek polgármesterének. A díszpecsét lenyomatának
használata nem kérelmezhető.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét (megnevezését) és székhelyét (telephelyét),
b) a kérelmező tevékenységi körét,
c) a kérelmezett jelkép vagy a „Lakitelek” név használatának célját és módját,
d) a kérelmezett jelkép vagy a „Lakitelek” név használatának időtartamát,
e) a kérelmező tevékenysége a Lakitelek iránt megbecsülés fokozására és a
közfigyelem felkeltésére mennyiben alkalmas.
(3) Az önkormányzati jelképek és a „Lakitelek” név használatának engedélyezése, illetve
visszavonása a Képviselő-testület kulturális szakterülettel megbízott bizottságának (a
továbbiakban: bizottság) hatáskörébe tartozik. Ez alól kivétel a 3.§ (7) bekezdés szerinti
védjegy kérelem, melyben a Képviselő-testület dönt.
(4) A védjegy-kérelem elbírálásakor meg kell vizsgálni, hogy a védjeggyel védeni kívánt
termék valóban Lakiteleken készül-e, Lakitelekkel azonosítható-e, minősége, jellege, a
kérelmező tevékenységének jelentősége indokolttá teszi-e a címer használatát. Ezt a
kérelmezőnek kell bizonyítania. A védjegy-kérelemről a Képviselő-testület minősített
többséggel dönt.
Az engedély tartalma
10. §
(1) Az önkormányzati jelképek vagy a „Lakitelek” név használatáról szóló engedélynek
tartalmaznia kell:
a) a jogosult nevét (megnevezését) és székhelyét (telephelyét),
b) az engedélyezett jelkép vagy a „Lakitelek” név használatának célját és módját,
c) az engedély érvényességének időtartamát,
d) az engedélyezett jelkép vagy a „Lakitelek” név használatával kapcsolatos egyéb
kikötéseket.
(2) A kiadott engedély érvényességi ideje szólhat:
a) tevékenység folytatásának időtartamára,
b) meghatározott időpontig vagy feltétel bekövetkeztéig történő felhasználásra,
c) egy alakalomra,
d) határozatlan időre.
(3) A jogosult az engedélyt másra nem ruházhatja át.
Az engedély kiadásának megtagadása, visszavonása
11. §
(1) Az engedély kiadását meg kell tagadni:
a) ha a használat vagy annak módja és körülménye

24/2013. (X.04.) sz. Ök. rendelet
Lakitelek jelképeiről és névhasználatáról

Lezárva: 2016.09.09.
6. oldal

- alkalmas a település jó hírnevének csorbítására, a közerkölcsöt, vagy a közízlést
sérti, vagy erre alkalmas tevékenység megjelölésére szolgál,
- valótlan, vagy félrevezető formában utal Lakitelek településre,
b) ha a kérelmező nem Lakiteleken működik (székhelye, telephelye nem Lakiteleken
van bejegyezve), illetve termék esetén, amelyet nem Lakiteleken állítanak elő,
valamint, ha a kérelemből egyértelműen nem derül ki a településsel való kapcsolat, a
településhez való kötődés indokoltága,
c) ha a jelképek használatát korábban a kérelmezőtől már megvonták, és újabb
kérelmében a megvonással érintett korábbi tevékenységéhez, termékéhez
ugyanolyan módon és formában kéri a jelképek használatát engedélyezni.
(2) Az engedélyt vissza kell vonni, ha
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti körülmények a használat során merülnek fel,
b) a jogosult szervezet már nem Lakitelek működik (székhelyét, telephelyét
megszünteti), az Önkormányzat jelképével ellátott terméket már nem Lakiteleken
állítják elő, a településsel való kapcsolat időközben megszűnt,
c) a jogosult az Önkormányzat jelképeit nem az engedélyben meghatározott módon,
formában, illetve célra használja.
(3) A kiadott engedély visszavonásával egyidejűleg szabálysértési eljárást lehet indítani, ha
a felhasználó e rendeletben vagy a részére kiadott engedélyben meghatározott
feltételeket megsérti, illetőleg nem tartja be.
(4) Az Önkormányzat jelképeinek engedélyezése, illetve az engedély visszavonása
önkormányzati hatósági eljárás, amelynek jelen rendeletben nem szabályozott
szabályaira a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény szabályait kell alkalmazni.
VII. fejezet
Lakitelek fellobogózása
12. §
(1) Lakitelek közterületeit fel kell lobogózni
a) március 15-én, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kezdetének
évfordulóján,
b) június 4-én, a Nemzeti Összetartozás napján,
c) augusztus 20-án, az államalapító Szent István király ünnepén,
d) október 6-án, az Aradi vértanúk kivégzésének évfordulóján, valamint
e) október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének évfordulóján.
f) 1november 4-én, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének évfordulóján,
nemzeti gyásznapon.
(2)

2

A zászlók elhelyezkedése: oszloponként váltakozva egy nemzeti színű és egy Lakitelek
címeres zászló. Az (1) b), d) és f) pontja esetében oszloponként váltakozva nemzeti
színű és fekete zászló.

(3) A fellobogózást az emléknapot megelőző nap 12.00 óráig, a zászlók levételét az
emléknapot követő nap 24.00 óráig el kell végezni.

1
2

Beiktatta a 34/2014. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos 2014. november 15-től.
Módosította a 34/2014. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet 3.§. Hatályos 2014. november 15-től.
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(4) Közterületen álló létesítményeken zászlótartót csak úgy szabad felszerelni, hogy a
létesítmény üzemeltetését, karbantartását ne akadályozza, balesetet ne okozzon.
(5) A bizottság vagy szükség esetén a polgármester is elrendelheti az (1) bekezdésben
felsorolt időpontokon kívül Lakitelek közterületeinek fellobogózását.
(6) A fellobogózás egyes útvonalakon vagy egyes útvonalak által határolt közterületekre is
elrendelhető.
(7) Jelentős események alkalmából a helyi egyházak és társadalmi szervezetek kérhetik a
bizottságtól a fellobogózás elrendelését, amennyiben vállalják annak költségét.
A Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében (házasságkötő terem) található jelképek
12/A §3
(1)

4

(2)

5

(3)

6

(4)

7

A Polgármesteri Hivatal előtti lobogók rendje
12/B §8
(1) 9A Polgármesteri Hivatal épülete előtt zászlótartó árbocon lobogók elhelyezése kötelező.
A Polgármesteri Hivatal épületével szemben állva, balról jobbra haladva a következő
zászlókat kell állandó jelleggel elhelyezni: Lakitelek települési lobogója, magyar nemzeti
lobogó, Európai Unió lobogója.

3

(2)

10

(3)

11

Június 4-én és október 6-án Európai Unió lobogója helyén gyászlobogót kell
elhelyezni, a magyar nemzeti és a lakiteleki lobogó egyidejű félárbocra engedése
mellett. Amennyiben a (4) bekezdés szerinti további lobogók kerülnek elhelyezésre,
június 4-én és október 6-án ezek is félárbocra engedendők.
Eseti jelleggel, gyász kifejezése jeléül maximum 14 nap időtartamra Európai Unió
lobogója helyén gyászlobogó helyezhető el, melyről a polgármester dönt.

Beiktatta a 34/2014. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos 2014. november 15-től.
Hatályon kívül helyezte a 26/2016. (IX.09.) számú önkormányzati rendelet 6.§. Hatályos 2016. szeptember 10től.
5
Hatályon kívül helyezte a 26/2016. (IX.09.) számú önkormányzati rendelet 6.§. Hatályos 2016. szeptember 10től.
6
Hatályon kívül helyezte a 26/2016. (IX.09.) számú önkormányzati rendelet 6.§. Hatályos 2016. szeptember 10től.
7
Hatályon kívül helyezte a 26/2016. (IX.09.) számú önkormányzati rendelet 6.§. Hatályos 2016. szeptember 10től.
8
Beiktatta a 34/2014. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos 2014. november 15-től.
9
Módosította a 26/2016. (IX.09.) számú önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos 2016. szeptember 10-től.
10
Módosította a 26/2016. (IX.09.) számú önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos 2016. szeptember 10-től.
11
Módosította a 26/2016. (IX.09.) számú önkormányzati rendelet 3.§. Hatályos 2016. szeptember 10-től.
4

24/2013. (X.04.) sz. Ök. rendelet
Lakitelek jelképeiről és névhasználatáról

(4)

Lezárva: 2016.09.09.
8. oldal

12

Az (1) bekezdés szerinti lobogók megtartása mellett újabb lobogók is elhelyezhetők a
Polgármesteri Hivatal épülete előtt, amennyiben erre a tárgyi feltételek adottak. (árbóc,
zászló)

(5) A (3) bekezdés szerinti tárgyi feltételek biztosításáról a Képviselő-testület minősített
többséggel dönt.
(6) A Polgármesteri Hivatal homlokzatán zászló, illetve zászlórúd nem helyezhető el,
tekintettel az (1) bekezdés rendelkezéseire.
(7) A Polgármesteri Hivatal épülete előtti lobogókat háromhavonta, illetve szükség szerint
tisztítani, elhasználódásuk esetén azonnal cserélni kell.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő épületek előtti zászlók, illetve lobogók rendje
12/C §13
(1) A Községi Könyvtár épülete előtt található zászlótartó árbocon lévő lobogók
tekintetében a 12/B § rendelkezései az irányadók.
(2) Az Eötvös Iskola, az Iskolai Napközi Otthon, a Művelődési Ház és a Gondozási
Központ épülete előtt zászlótartóban kell elhelyezni a magyar nemzeti és a Lakitelek
települési zászlót. További zászlók elhelyezésére a 12/B § (3) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni a zászlókra vonatkozó eltéréssel.
(3) A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde két óvodai, illetve egy bölcsődei tagintézményének
épülete előtt a (2) bekezdés rendelkezése az irányadó.
(4) Az Országzászló és az Emlékezés Harangja
12/D §14
(1) A Templom parkban áll az Országzászló emlékmű, melyen bronzból készült turul
szobor található, mögötte pedig az angyalos középcímerrel díszített nemzeti lobogó a
következő felirattal: „Hiszek Magyarország feltámadásában!”. Az angyalos címerrel
díszített nemzeti lobogót félárbocon kell tartani. Az Országzászló előtt tartandó,
nemzeti ünnepeket megünneplő ünnepségek esetén az ünnepség kezdetén az
Országzászlót a zászlótartó rúd csúcsáig fel kell húzni, majd az ünnepség záró
aktusaként újból félárbocra kell engedni.
(2) A Templom parkban áll az Emlékezés Harangja, mely minden nap 16.32 perckor
kettő perces harangzúgással emlékezik az 1920. június 4. napján kelt trianoni
békediktátumra. Az Emlékezés Harangja működésének tárgyi feltételeit Lakitelek
Önkormányzata biztosítja.
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24/2013. (X.04.) sz. Ök. rendelet
Lakitelek jelképeiről és névhasználatáról

Lezárva: 2016.09.09.
9. oldal

Üdvözlő, elköszönő, és közterületen elhelyezendő egyéb táblák
12/E §15
(1)
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Lakitelek belterületének valamennyi határán üdvözlő és elköszönő táblák találhatók.

(2) Az üdvözlő táblák állagmegóvásáról évente
Elhasználódásuk esetén a táblákat cserélni kell.

festéssel

kell

gondoskodni.

(3) Lakitelek belterületének határán, vagy egyéb, közterületnek minősülő, illetve
önkormányzati tulajdonban álló területen tilos olyan táblát elhelyezni, amelyen külföldi
állam, valamint nemzetközi, államközi, illetve államok fölötti, vagy nemzetek fölötti
(szupranacionális) szervezet zászlaja, címere, jelképe található. Ez alól kivételt
képeznek a hivatalos pályázatban vállalt táblák.
VIII. fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
13. §
(1) Az önkormányzati jelképekkel és a névhasználattal összefüggésben kiadott engedélyek
nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik.
(2) E rendelet szabályait a hatályba lépését követő ügyekben kell alkalmazni, de a hatályba
lépése előtt már használt – jelen rendelet hatálya alá tartozó – jelképek vagy név
használatát az engedélyező megtilthatja a 11. § (2) bekezdése szerinti feltételek esetén.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:
- a helyi címer és zászló alapításáról és használati rendjéről szóló 14/1993. (XI.30.)
számú önkormányzati rendelet,
- a „Lakitelek” településnév használatáról szóló 37/2004. (XII.01.) számú
önkormányzati rendelet,
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló egyes
rendeletek módosításáról szóló 14/2005. (X.25.) számú önkormányzati rendelet,
- az egyes helyi rendeletek módosításáról szóló 19/2012. (V.04.) számú önkormányzati
rendelet.
(4) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Lakitelek, 2013. október 3.

Felföldi Zoltán sk.
polgármester
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dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző
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1. melléklet
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2. melléklet
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3. melléklet
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4. melléklet
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