
Módosítva: a 12/200. (III.7.) sz. rendelettel bezárólag

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/l995. (VIII. 31.) számú

r e n d e l e t e
a helyi címerről és zászlóról

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított l990. 
évi LXV. törvény 1. §. (6) bek. a/ pontja alapján a helyi címerről és zászlóról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

A rendelet  célja  a  helyi  címer  és  zászló használatának bevezetésével  a  települési  önazonosság és  az  összetartozás 
érzésének megerősítése.

2. §.

Enying Város címere: Álló csücsköstalpú címer kék alapszínű mezővel. Benne lebegő arany koronából kinövő, oldalt 
fordult vöröses-barna medve. A medve fogai és mancsa között ezüst kardot tart. Az arany korona lebeg a kék mezőben.

3. §.

(1)  Enying város  lobogója:  függőleges  helyzetű,  téglalap alakú fehér  alapszínű, geometriai      közepén a 2.  §-ban 
részletezett címer.

(2) Enying város zászlaja: vízszintes helyzetű, téglalap  alakú fehér alapszínű, geometriai közepén a 2. §-ban részletezett 
címer.

(3) Mind a lobogó, mind a zászló arányai a Magyar Köztársaság nemzeti címeres zászlójának arányait követik.

A címerre vonatkozó előírások
4. §.

A címer használati köre:
- a település életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, meghívókon:
- ünnepségeken, rendezvényeken
- idegenforgalmi propagandában
- nemzetközi kapcsolatban
- a polgármester tevékenysége során
- a városi intézmények emblémájában

5. §.

A város címere hatósági eljárás során nem alkalmazható.

6. §.

A címernek a Ptk. 685. §. c/ pontja szerinti gazdálkodó szervek által történő használatához a jelen rendeletben foglalt 
eljárás szerint a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

7. §.

A  címer  felhasználására  vonatkozó  engedély  egyszeri  alkalomra,  meghatározott  időpontig  vagy  visszavonásig 
engedélyezhető.

8. §.

A felhasználás engedélyezésére irányuló indokolt kérelemhez csatolni kell a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, 
hogy a címert hiteles alakban használhatja fel.

9. §.



A címer védjegyként nem használható, származás megjelölés esetén elemei önállóan nem alkalmazhatók. 

10. §.

Nem engedélyezhető a címer használata silány minőségű, valamint olyan termékeken, amelyek származási helye nem 
azonos az önkormányzat közigazgatási területével.

Zászlóra vonatkozó előírások
11. §.

A zászló kizárólag a 3. §-ban körülírt hiteles alakban szabad ábrázolni.

12. §.

A város zászlajának használata a köztársasági zászló használatát nem helyettesítheti.

Szabálysértési rendelkezések
13. §.

Szabálysértést  követ  el  és  30.000,-Ft  pénzbírsággal  sújtható,  aki  a  városi  címert  engedély nélkül  előállítja,  illetve 
felhasználja.1 

14.§.2

(E rendelet l995. szeptember 1-jén lép hatályba. A kihirdetéssel egyidejűleg az 1/l992. (I. 23.) számú rendelet hatályát 
veszti.)

Enying, l995. augusztus 31.

Dr. Óvári László Szörfi István
  polgármester      jegyző

1 Módosította a 12/2000. (III.7.) sz. rendelet
2 Hatályon kívül helyezte a 12/2000. (III.7.) sz. rendelet
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