
Üllő Nagyközségi Önkormányzat 
8/1999. /V.1./ számú Ö.K. rendelete  

Üllő Nagyközség jelképeiről és azok használatáról  
 

egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/2000. (III. 18.) számú, a 9/2007. 
(V.5.) számú Ö. K., valamint a 16/2012. (VI.02.) számú, a 14/2013.(VII.6.) számú és a 

17/2013.(IX.22.) számú önkormányzati rendelettel 
 
 
Üllő Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 10. §. c./ pontjában kapott felhatalmazás alapján a település jelképeiről és azok 
használatáról az alábbi rendeletet alkotja:  
  
 

A címer, a zászló és a lobogó leírása  
 

1. §. 
 
Üllő Nagyközség címere: álló háromszögű ezüst pajzson /melynek magassága 8, szélessége 7 
hosszmérték/ vörös pajzsfő, mely a pajzsmagasság 1/6-a, az ezüst mező közép-vonalán 
helyezkedik el a felszálló szárnyú /függőleges evezőtollú fejét jobbra fordító, vörös karmos lábú, 
heraldikai ábrázolású fekete ragadozómadár, a település nevét jelentő ölyv, amelynek heraldikai 
ábrázolása sólyom.  
  
 

2. §.  
 
/1/ Üllő zászlaja 1:2 arányú /90 x 180 cm/ fekvő téglaalap ezüst mezővel, a szélein felül és alul 
vörös osztással, 1/6 vörös, 4/6 ezüst, 1/6 vörös osztású, melyen a címer az első harmad tengelyén 
helyezkedik el.  
Külső dísz: a pajzs felett fekete "ÜLLŐ" felirat.  
  
/2/ Üllő lobogója 2:1 arányú /180x90 cm/ álló téglaalap ezüst mezővel, a két szélén vörös 
osztású, melyen a címer a felső harmad tengelyén helyezkedik el, alján teljes hosszban 10 cm-es 
ezüst rojttal.  
Külső dísz: a pajzs felett fekete "ÜLLŐ" felirat.  
  
 

A címer, a zászló és a lobogó használatának köre  
  
 

3. §.  
 
A település címerét - mint a községre utaló és díszítő jelképet - engedély nélkül lehet használni:  
a./ a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat egyéb intézményeinek épületein és 
tanácskozótermeiben,  



b./ az önkormányzat képviselőtestülete, bizottsága ill. a polgármesteri hivatal által kiadott 
kiadványokon,  
c./ a képviselőtestület által adományozott kitüntetéseken,  
d./1 az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai, ünnepségei, rendezvényei során, bemutatókon, 

kiállításokon, 
e./ a képviselőtestület, a bizottságok, a polgármester, az alpolgármester, a képviselők, a jegyző, 
az aljegyző részére készített levélpapíron, 
f.)2 idegenforgalmi propaganda kiadványokon, 
g.)3 közterület-felügyelő szolgálata teljesítésekor az egyenruha bal felső karján. 

 
 

4. §.  
 
Kizárólag engedéllyel lehet a település címerét használni:  
a./ az önkormányzat intézményei és a településen működő társadalmi szervezetek által kiadott és 
az intézmény ill. társadalmi szervezet történetét, életét, fejlődését bemutató kiadványokon,  
b./ a településen rendezett - a 3. §. hatálya alá nem tartozó -rendezvényeken,  
c./4 a 3. §-ban nem említett egyéb esetekben (pl: a várossal kapcsolatos emlék- és 
ajándéktárgyakon, jelvényként, az önkormányzat gazdasági társaságainak emblémája részeként, a 
város történetével foglalkozó kiadványokon, mely papír alapú-, valamint elektronikus kiadványokra 
egyaránt vonatkozik.) 

 
5. §.  

 
/1/ Üllő nagyközség lobogója engedély nélkül használható a település központjában /Üllő, 
Templom tér/ lévő zászlórúdon felvonva az állami és nemzeti ünnepek alkalmával úgy, hogy az 
állami zászló jelentőségét ne kisebbítse.  
  
/2/ Üllő nagyközség zászlója engedély nélkül használható:  
a./ a polgármesteri hivatal, és az önkormányzat egyéb intézményeinek tanácskozótermeiben, a 
polgármester irodájában,  
b./ az állami és nemzeti ünnepek alkalmával a polgármesteri hivatal és az intézmények épületein,  
c./ az önkormányzat rendezvényein, ünnepségein.  
  
/3/ Minden más esetben a zászló /lobogó/ használatához engedélyt kell kérni.  
  
 

A címer és a zászló használatának rendje   
 

6. §.  
 

                                                 
1 Módosította a 9/2007. sz. Ö.K. rendelet. Hatályos: 2007. 05. 05-től 
2 beiktatta a 9/2007. sz. Ö.K. rendelet. Hatályos: 2007. 05. 05-től 
3 beiktatta a 9/2007. sz. Ö.K. rendelet. Hatályos: 2007. 05. 05-től 
4 Módosította a 9/2007. sz. Ö.K. rendelet. Hatályos: 2007. 05. 05-től 



/1/ A település címerét és zászlóját /lobogóját/ kizárólag jelen rendeletben meghatározottak 
szerinti hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, a méretarányok és a színek pontos megtartása 
mellett lehet felhasználni ill. alkalmazni.  
  
/2/ Indokolt esetben engedélyezhető, hogy a címert a tárgy anyagának színében /fém, bőr stb./ 
készítsék el és használják fel.  
  
 

A címer és a zászló használatának engedélyezése   
 

7. §.  
 
/1/ A címer és a zászló fenti rendelkezések szerinti felhasználását, alkalmazását vagy 
forgalombahozatal céljából történő előállítását a polgármester engedélyezi.  
  
/2/ A kiadott engedély szólhat:  
a./ egy esetre /rendezvényre, alkalomra/  
b./ meghatározott mennyiségű címerrel díszített termék, emléktárgy, kiadvány stb. előállítására,  
c./ visszavonásig történő felhasználásra, alkalmazásra.  
  
/3/ Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:  
- a kérelmező nevét, címét ill. székhelyét,  
- a címer vagy a zászló felhasználásának célját,  
- az előállítandó termék, kiadvány stb. mennyiségét,  
- a terjesztés ill. a forgalomba hozatal módját,  
- címer vagy zászló használatának időtartamát,  
- a címer vagy zászló felhasználásáért a kérelmező szervnél felelős személy nevét, beosztását.  
  
/4/ A kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszített tárgy, kiadvány stb. tervét.  
  
 

8. §.  
 
/1/ A címer vagy a zászló használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:  
a./ a jogosult megnevezését, a címét ill. székhelyét,  
b./ az engedélyezett felhasználási cél megjelölését,  
c./ az engedély érvényességének határidejét,  
d./ előállítás esetén az engedélyezett termék, kiadvány stb. mennyiségét,  
e./ a terjesztés ill. a forgalomba hozatal módjával kapcsolatos esetleges kikötéseket,  
f./ a felhasználással kapcsolatos egyéb kikötéseket.  
  
/2/ A címer vagy a zászló használatát, alkalmazását vagy előállítását nem szabad engedélyezni ill. 
a kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a használat vagy a forgalombahozatal módja vagy 
körülményei a települést ill. a település lakosságának jogait vagy jogos érdekeit sérti.  
  
/3/ A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a felhasználó e rendeletben vagy a részére kiadott 
engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti.  



  
/4/ A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.  
  
 

Szabálysértés   
 

9. §. 5 6 7 8 
 

 
(1) Azzal szemben, aki a település címerét, zászlaját /lobogóját/ az e rendeletben foglalt 
rendelkezésektől eltérően használja, alkalmazza, előállítja vagy forgalomba hozza és ezzel 
megszegi a közösségi együttélés alapvető szabályait Üllő Város Polgármestere –átruházott 
hatáskörében eljárva- százötvenezer forintig terjedő pénzbírság kiszabását rendeli el.  
 
(2) Ha a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője az (1) bekezdésben foglalt tiltott magatartást 
tanúsító személyt tetten éri és az ügyfél a jogsértést elismeri, ötvenezer forintig terjedő helyszíni 
bírság kiszabásáról intézkedik. 
 
(3) A pénzbírság kiszabására vonatkozóan a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló, többször módosított 2004. évi CXL tv. 94/A.§ rendelkezései az 
irányadók. 
 
 

10. §.  
 
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  
  
  
 
 
 
Üllő, 2007. május 05. 
 
 
 
 
 
             Földváriné dr. Kürthy Krisztina s.k. Kissné Szabó Katalin 
                            Jegyző                                                               polgármester 
 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. augusztus 31.-én 
                                                 
5 Módosította a 13/2000. (III. 18.) számú Ö. K. rendelet. Hatályos: 2000. III. 18-tól. 
6 Módosította a 16/2012. (VI.02.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012.VI.02.-től 
7 Hatályon kívül helyezte a 14/2013.(VII.6.) számú Ö.K. rendelet. Hatálytalan 2013.07.06-tól. 
8 Beiktatta a 17/2013.(IX.22.) számú Ö.K. rendelet. Hatályos 2013.09.22-től. 



Tóth Gáborné jogi asszisztens 
 
 


