Diósd Város Önkormányzata
1/1993. (II. 25.) önkormányzati rendelete Diósd város nevének és jelképeinek
használatáról
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[Egységes szerkezetben a módosító 12/2001. (VI. 20.), 16/2003. (IX. 1.), 18/2003. (IX. 1.), 7/2011. (IV. 1.),
8/2012. (V. 4.), 17/2015. (X.28), a 8/2018. (IV. 5.) és a 26/2018. (IX.28.) önkormányzati rendeletekkel]
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Diósd Város Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének
felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
Tv. 42 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Diósd város nevének és
jelképeinek használatáról az alábbi rendeletet alkotja:
A címer és zászló leírása
1. §
A címerpajzs alul lekerekített domborpajzs. A domborpajzs vörös kerettel szegélyezett haránt
irányban szelt vörös színű pályával. A bal alsó mező (heraldikai jobb oldal) kék, a jobb felső
mező (heraldikai bal oldal) sárga, színű.
A heraldikai baloldalon a sárga mezőben barna szőlőtőkén sárga szőlőfürt, zöld levéllel.
3
A heraldikai jobb oldalon a kék mezőben a Szent Gellért kápolna stilizált képe, melynek
külső kontúrvonala fehér, belső színezete sárga és barna.
2. §
(1) a 4város díszzászlója: világos kék alapszínen, vörös és kékszínű háromszög alakú
szegélydíszítéssel. A zászló oldalainak egymáshoz viszonyított aránya 1 : 2. A zászló
közepén a község címere helyezkedik el. A címerpajzs magassága a zászló magasságának
az egyharmada. 5A címerpajzs alá „Diósd” felirat kerül.
(2) A 6város szabadtéri zászlója: kék alapszínű. A zászló oldalainak egymáshoz viszonyított
aránya 1 : 2. A zászló közepén a község címere helyezkedik el. A címerpajzs magassága a
zászló magasságának az egyharmada.
(3) 7„DIÓSD” felirattal kell ellátni azokat a zászlókat, melyek a településen kívül kerülnek
bemutatásra.
A címer és zászlóhasználat köre
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3. §

1

Módosította: 17/2015. (X.28) ör 1 §-a. Hatályos 2015. október hó 30.- tól.
Módosította: 17/2015. (X.28) ör 2 §-a. Hatályos 2015. október hó 30.- tól.
3
Módosította: 16/2003. (IX. 01.) ör. 1. §- a. Hatályos: 2003. szeptember 1-től.
4
Módosította: 17/2015. (X.28) ör 3 § (1) bekezdése. Hatályos 2015. október hó 30.- tól.
5
Beiktatta: 18/2003. (IX. 01.) ör. 1. §- a. Hatályos: 2003. szeptember 1-től.
6
Módosította: 17/2015. (X.28) ör 3 § (2) bekezdése. Hatályos 2015. október hó 30.- tól.
7
Beiktatta: 18/2003. (IX. 01.) ör. 2. §- a. Hatályos: 2003. szeptember 1-től.
8
Módosította: 17/2015. (X.28) ör 3 § (3) bekezdése. Hatályos 2015. október hó 30.- tól
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A város címere a jelen rendelet 5. §-ban meghatározott módon felhasználható:
a) az önkormányzat tanácskozó termében, hivatali helyiségeiben;
b) az önkormányzat meghívóin;
c) az önkormányzat, továbbá az önkormányzat bizottságainak felhívásain,
programjain, tervein, egyéb szervekkel kötött megállapodásain, szerződésein;
d) az önkormányzat bizottságai és tisztségviselői által az önkormányzati munka,
illetve tevékenység során használat levélpapíron ;
e) ünnepségeken, rendezvényeken, a várossal kapcsolatos kiállításokon;
f) a városra vonatkozó idegenforgalmi propagandában;
g) Diósd életével, történetével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon;
h) kitüntető emlékplaketten, érméken, díszokleveleken, emléklapokon;
i) a város középületeinek díszítésére;
j) a városra utaló emlék- és ajándéktárgyakon;
k) cserezászlókon, jelvényeken;
l) helyi hírközlőkön;
m) bélyegzőkön, viaszba nyomható díszpecséten.
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4. §

A városi zászló a jelen rendelet 5. §- ban meghatározott módon használható:
a) a képviselő-testület üléseinek alkalmával;
b) az önkormányzat tisztségviselőinek hivatali helyiségeiben;
c) a város életében jelentős – kizárólag a községi – események alkalmával összefüggő
ünnepségeken, rendezvényeken;
d) a város bel- és külföldi kapcsolataiban;
e) cserezászlóként és elismerésként, a juttatás jellegének a zászlón való
feltüntetésével;
f) idegenforgalmi propagandában;
g) házasságkötő teremben.
A címer és zászlóhasználat módja
5. §
(1) 10A város címere kizárólag díszítő és utaló jelképként használható.
(2) 11Az állami és városi címer együttes használata esetén a városi címer úgy alkalmazható,
hogy az az állami címer jelentőségét ne kisebbítse.
(3) A 12város címerét kizárólag hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, méretarányoknak,
színeknek megtartása mellett szabad ábrázolni.
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Módosította: 17/2015. (X.28) ör
Módosította: 17/2015. (X.28) ör
11
Módosította: 17/2015. (X.28) ör
12
Módosította: 17/2015. (X.28) ör
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3 § (4) bekezdése.
3 § (5) bekezdése.
3 § (6) bekezdése.
3 § (7) bekezdése.

Hatályos 2015. október hó 30.- tól.
Hatályos 2015. október hó 30.- tól.
Hatályos 2015. október hó 30.- tól.
Hatályos 2015. október hó 30.- tól.

(4) 13Kivételes esetekben megengedhető, hogy a címer kizárólag a tárgy anyagának a
színében (fém, bőr, fa, illetve nyomatott formában fekete-fehérben) jelentkezzék.
(5) A címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.
(6) 14A Magyar Köztársaság állami zászlajának és a városi zászlónak együttes használata
esetén biztosítani kell, hogy a városi zászló az állami zászló jelentőségét ne kisebbítse,
figyelemmel az ünnep jellegére, a protokoll szabályaira.
(7) A 15városi zászlót kizárólag a jelen rendelet 2. § (1) – (2) bekezdésében szabályozott
alakban, a színek megtartásával szabad kiviteleztetni.
(8) A 16városi címer és zászló kizárólag használatának módjára vonatkozóan a felhasználásra
adott engedély egyéb kikötéseket is tartalmazhat.
A címer és zászlóhasználat engedélyezése
6. §
(1)17A város címerének és zászlójának előállítását, forgalomba hozatalát és használatát – a
jelen önkormányzati rendelet 8. §-ban foglalt kivételekkel – a polgármester, átruházott
hatáskörben eljárva, engedélyezi.
(2)18A címer és zászló használatára vonatkozó kérelmeket a benyújtást követően
véleményeztetni kell a Kulturális és Közművelődési Bizottsággal.
(3)19 A rendelet 3. § - 4. § - ban meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa
készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken az önkormányzat címerének
használatát – kérelemre –a polgármester engedélyezheti az önkormányzati hatósági
ügyekre vonatkozó szabályok szerint.
(4)20 Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználás esetében a címer használatáért gyártási és
forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a polgármester állapítja meg.
(5)21A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formában, vagy az elért
árbevétel arányában.
(6)22A (3) bekezdésben szereplő átalány összege gazdálkodó szervezeteknél 1000,-Ft-tól
50.000,-Ft-ig terjedhet.
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Módosította: 16/2003. (IX. 01.) ör. 2. §- a. Hatályos 2003. szeptember 1-től.
Módosította: 17/2015. (X.28) ör 3 § (8) bekezdése. Hatályos 2015. október hó 30.- tól.
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Módosította: 17/2015. (X.28) ör 3 § (9) bekezdése. Hatályos 2015. október hó 30.- tól.
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Módosította: 17/2015. (X.28) ör 3 § (10) bekezdése. Hatályos 2015. október hó 30.- tól.
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Módosította: 17/2015. (X.28) ör 3 § (11) bekezdése. Hatályos 2015. október hó 30.- tól.
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Módosította: 17/2015. (X.28) ör 3 § (12) bekezdése. Hatályos 2015. október hó 30.- tól.
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Módosította: 8/2018. (IV.5.) ör. 1. §-a. Hatályos: 2018. április 6. napjától.
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Módosította: 8/2018. (IV.5.) ör. 2. §-a. Hatályos: 2018. április 6. napjától.
21
Módosította: 12/2001. (VI. 20.) ör. 3. §-a. Hatályos: 2001. július 1-től.
22
Beiktatta: 12/2001. (VI. 20.) ör. 3. §-a. Hatályos: 2001. július 1-től.
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Az árbevétel után megállapítható díj mértéke az éves árbevétel 0,1%-a, de legkevesebb
1000,-Ft.
(7)23 Magánszemély esetében egyedi elbírálás alapján a polgármester dönt a címer és
zászlóhasználat engedélyezése és a díj megállapítása tárgyában.
(8)A címer és zászlóhasználatra vonatkozó kérelmeknek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező szerv, személy nevét és címét;
b) a címer és zászló felhasználásának, illetve előállításának célját, módját, az előállítandó
mennyiséget;
c) a forgalomba hozatal, vagy terjesztés módját;
d) kereskedelmi forgalomba hozatal esetén a javasolt egységárat;
e) a címer és a zászlóhasználat időtartamát;
f) a címer és zászló felhasználásáért felelős személy nevét.
(9)A címernek tárgyakon történő (jelvény, ajándéktárgy, emléktárgy stb.) felhasználása esetén
a kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszített tárgy mintáját.
7. §
A címer és zászlóhasználatra szóló engedélynek tartalmaznia kell:
a.)
b.)
c.)
d.)

az engedélyes megjelölését;
a felhasználás célját;
a felhasználás idejét, az engedély érvényességét;
a felhasználással, előállítással, forgalomba hozatallal kapcsolatos esetleges egyéb
kikötéseket, (az önkormányzatnak fizetendő díj mértékét, a fizetés módját stb.)

24

8. §

Nem kell külön engedély
a) a város címerének használatához a jelen önkormányzati rendelet;
-

a 3. § a), b), c), d), l) pontjában megjelölt esetekben;
a 3. § e), f), g), h), i) pontjaiban megjelölt esetekben az önkormányzat intézményei
részére;

b) a városi zászló használatához a jelen önkormányzati rendelet;
23
24

a 4. § a), b), d) pontjaiban felsorolt esetekben;

Módosította: 8/2018. (IV.5.) ör. 3. §-a. Hatályos: 2018. április 6. napjától.
Módosította: 17/2015. (X.28) ör 3 § (13) bekezdése. Hatályos 2015. október hó 30.- tól.

-

a 4. § d) és f) pontjai szerint az önkormányzat intézményei részére.
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8/A

( 1) Azon természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, akik
elnevezésükben, emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon vagy egyéb
terméken a
Diósd nevet vagy annak bármely toldalékos formáját használni kívánják,
engedélyt kötelesek kérni.
(2) Nem engedélyköteles
a) az a névhasználat, amely jogszabályon alapul,
b) az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok, az önkormányzat és a város
intézményei, egyéb szervezetei névhasználata,
c) a közösségi közlekedési eszköz állomása, megállóhelye nevének feltüntetésével
megvalósuló névhasználat.
(3) A névhasználat engedélyezésével kapcsolatos elsőfokú hatáskört a polgármester
gyakorolja, másodfokon Diósd Város Önkormányzatának képviselő – testülete jár el. Az
engedélyezési eljárás során 26az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Ákr) rendelkezései az irányadók. Az eljárás illetékmentes.
(4) A névhasználat iránti kérelmet írásban, a polgármesternek címezve kell benyújtani.
(5 ) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező (felhasználó) megnevezését, címét, illetve székhelyét,
b) a kérelmező tevékenységi körét,
c) a kérelmezett névhasználat időtartamát,
d) a kérelmezett névhasználat célját,
e) a kérelmezett névhasználat módját, ennek keretében a megnevezés teljes szövegét,
amennyiben a névhasználatot megnevezésében kívánja használni.
(6) A kérelemhez mellékletként csatolni kell:
a) a szervezet létesítő okiratának eredeti vagy másolati példányát, amennyiben a
kérelmező nem természetes személy,
b) az embléma, jelvény, kiadvány, dísz- vagy emléktárgy, egyéb termék színes tervét –
a tényleges méret és a nagyítás vagy kicsinyítés léptékének feltüntetésével.
(7) A névhasználatért - a használat időtartamától függően - egyszeri díjat kell fizetni, mely
határozatlan időtartamú névhasználat esetén 100.000,- Ft összeg, határozott időtartamú
névhasználat esetén évi 60.000,- Ft összeg arányos része. Egyszeri alkalomra szóló
névhasználat díja megegyezik 1 hónapi névhasználat díjával, vagyis 5000,- Ft összeg.
(8) Civil szervezetek, közhasznú szervezetek részére a névhasználat díjmentes.
(9) A névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező
a) természetes személy lakó- vagy tartózkodási helye, nem természetes személy
székhelye, telephelye, vagy fióktelepe Diósd közigazgatási területén található, vagy
b) tevékenysége, működése jellemző módon Diósdhoz kötődik.
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Beiktatta: a 17/2015. (X.28) ör 4 § - a. Hatályos 2015. október hó 30.- tól.
Módosította: 8/2018. (IV.5.) ör. 4. §-a. Hatályos: 2018. április 6. napjától.

(10)27 A névhasználat engedélyezését meg kell tagadni, amennyiben:
a) a névhasználat célja, módja vagy körülményei
aa) jogszabályba ütköznek,
ab) bizonyíthatóan az önkormányzat, vagy a település lakosságának jogait, jogos érdekeit
sértik vagy veszélyeztetik, vagy
ac) közrendbe, közerkölcsbe ütköznek,
b)
a kérelmezett névhasználat a kérelem elbírálását megelőzően más részére már
engedélyezett névhasználattól nem különbözik.
(10/A)28 A névhasználatra méltatlanná válik, és a névhasználat engedélyezését meg kell
tagadni, amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott kérelmező
a) olyan negatív tartalmú jelzővel illeti a Diósd nevet, mellyel Diósd városának
vagy Diósd Város Önkormányzatának jó hírnevét, méltóságát, becsületét
megsérti,
b) a Diósd nevet nem a kérelemben megjelölt célra használja,
c) tényleges tevékenységet nem végző, megszűnt, vagy kényszertörlés alatt álló
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy
d) olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely
Diósd Város Önkormányzatától támogatást kapott, de a támogatási
szerződésben foglaltaknak neki felróhatóan, Diósd Város Önkormányzat
felszólítása ellenére, határidőben nem tesz eleget”

(11) A névhasználat – az irányadó jogszabályokra, más hatósági engedélyekre is figyelemmel
a) határozatlan, vagy határozott időre, illetve feltétel bekövetkeztéig,
b) a tevékenység folytatásának, vagy a kérelmező működésének idejére,
c) egy vagy több alkalomra engedélyezhető.
(12) A névhasználati engedélyben a használat módjára nézve feltételek, kikötések, egyéb
előírások is megállapíthatók.
(13) A névhasználati engedély tartalmazza
a) a jogosult megnevezését, címét, illetve székhelyét,
b) a névhasználat időtartamát,
c) a névhasználat célját,
d) a névhasználat módját,
e) a névhasználat díjmentességére történő utalást,
f) az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést és lehetséges okait,
g) a névhasználattal kapcsolatos esetleges feltételeket, kikötéseket, előírásokat.
(14) Diósd nevének használata során mindenki köteles megőrizni annak tekintélyét és
méltóságát.
(15) 29 A névhasználati engedélyt vissza kell vonni, amennyiben
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Módosította: 26/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.
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Beiktatta: 26/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.
Módosította: 26/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.

29

a) a kérelmező
aa) a névhasználatot az engedélyben foglaltaktól eltérő módon vagy célra folytatja,
ab) az engedélyben meghatározott, a névhasználattal kapcsolatos feltételeket, kikötéseket,
egyéb előírásokat megszegi,
b) a (10) bekezdés a) pontjában és (10/A) bekezdésében meghatározott okok az engedély
kiadását követően következnek be.
(16) A névhasználati engedély visszavonásáról a Polgármester dönt.
(17) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(18) Azon természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, akik a Diósd
nevet jelen névhasználatra vonatkozó rendelkezések hatályba lépése előtt jogszerűen,
igazoltan felvették és folyamatosan használják, e rendelkezések hatályba lépését követően
engedély iránti kérelem benyújtására nem kötelesek.
(19) Az engedély nélkül folytatott névhasználatot a Polgármester
a, megtiltja, vagy
b, külön önkormányzati rendeletben meghatározott szankciót alkalmaz.”
Záró-rendelkezések
9. §
(1)

30

(2)

31

(3)

32

A szabadtérre kihelyezett dísz – zászlók őrzéséről a Polgármesteri Hivatal köteles
gondoskodni.

(4) A címer és zászló nyomdai színmeghatározását a jelen rendelet 1. számú melléklete, míg
az eredeti nyomdai címer zászló terve a 2. számú melléklete tartalmazza. A címerkép
mondanivalóját a jelen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(5) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Diósd, 1993. február 25.

Hermann Ferenc s.k.
polgármester
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Hatályon kívül helyezte: 8/2012. (V. 4.) ör. 1. § -a. Hatálytalan: 2012. május 5-től.
Hatályon kívül helyezte: 8/2012. (V. 4.) ör. 1. § -a. Hatálytalan: 2012. május 5-től.
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Módosította: 17/2015. (X.28) ör 5 § - a. Hatályos 2015. október hó 30.- tól.
31

Alt Jánosné s.k.
jegyző

Egységes szerkezetben kihirdetve: 2018. szeptember 29. napján

Dr. Balogh Pál
jegyző

1. sz. melléklet
Diósd címer, zászló jelképeinek színdinamikája (pantonskála)
A címer, illetve zászló alapszíne:

kék, 306 C

Pajzs alapszíne:

kék, 293 C

Pajzs kerete, átlója:

vörös, 221 C

Pajzsban található sárga:

sárga, 101 C

Valamennyi barna szín:

barna, 497 C

Zászló szegélye:

vörös, 221 C

33

sárga, 101 C

A zászlón a felirat:

34

A felirat leírását a 4. sz. melléklet tartalmazza.
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2. sz. melléklet

3. sz. melléklet:
Címerkép mondanivalója
A pajzsmezőkben szereplő címerképek: (fehéren, illetve színesen ábrázolva)
– Szent Gellért Kápolna –
A Szent Gellért Kápolna a Szent Gellért legendával kapcsolatos, melyről a –Képes
Krónika – ezt írta:
„Gellért, Besztrik, Buldi és Beneta püspökök, valamint Szolnok Ispán elindultak
Fehérvárról, Endre és Levente herceg elé, hogy tiszteséggel fogadhassák őket.
s midőn az említett püspökök abba a helységbe értek, amit Diósdnak neveznek, Szent
Szabina templomában misét akartak hallgatni mielőtt uraik elé járulnak.
Itt töltötték az éjszakát 1046. szeptember 23-án, s a reggeli mise közben hirdette ki
kísérőinek Gellért püspük éjjeli látomását, amiből arra következtetet, hogy
vértanúhalált fognak halni. „
Az utolsó mise vélt helye búcsújáró hellyé vált az idők során.
– Szőlőfürt –
A szőlő mint címerkép a község XVIII. századi újjászületésének jelképe (a XIX.
században készült pecsét is ezt tartalmazza).
A település a török korban teljesen elpusztult.
A XVIII. század elejétől a község lassan újra benépesül, 1774. évi fejérmegyei
összeírás már 20 családot jegyez fel, akiknek 17 tehenük és 92 kapásszőlőjük volt.
Az új lakosok zömmel német nyelvterületről jöttek.
Szőlőművesek voltak, erősen, szorgalmasan dolgoztak. Gyökeret eresztettek új
szülőföldjükön.
Leszármazottaik jelentős számmal ma is itt élnek.

4. számú melléklet35
A zászlóban megjelenő felirat heraldikai leírása:
„A betű típusa antikva.
Magassága a címerpajzs magasságához viszonyítva 20%.
A felirat szélessége a címerpajzs szélességéhez viszonyítva 130%.
A felirat távolsága a címerpajzstól egy betűmagasság a függőleges tengelyen.
A felirat a címerpajzs függőleges tengelyéhez viszonyítva középre zárt, megjelenítése enyhén
ívelt.”
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