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32/2011. (IX. 9.) számú 
 

R E N D E L E T E  
 

Marcali Város jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről szóló 
2/1998. (I. 27.) számú rendeletének módosításáról 

 
Marcali Város Képviselő-testületének Marcali Város jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről 
szóló 2/1998. (I. 27.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosul: 
 

1. § 
 

A Rendelet 1. § (2) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: 

„A címert csak olyan méretig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.” 
 

2. § 
 

A Rendelet 2. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 

„(2) A címer jogszabályban foglalt hatósági tevékenység vagy eljárás során nem alkalmazható.” 
 

3. § 
 

A Rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbi n) és o) pontokkal egészül ki: 

„n) a Marcali Rendőrkapitányság és a Marcali Hivatásos Tűzoltóparancsnokság egyenruháján, 
o) az önkormányzat és szervei által támogatott sportegyesületek versenyzőinek, játékosainak sportruházatán.” 

 
4. § 

 
A Rendelet 4. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Reklám- vagy kereskedelmi célú használat esetén a címer használatáért díjat kell fizetni. A díj mértékét – az 
adott felhasználás mennyiségére, az azzal elérhető becsült nyereségre, a felhasználáshoz esetlegesen kapcsolódó 
közérdekű jellegre tekintettel – a polgármester állapítja meg. A díj mértékét meghatározott összegben vagy a 
felhasználás mennyiségéhez kapcsolódó százalékos arányban (maximum 5%) kell megállapítani. Az így 
megállapított díj – a felhasználóval történő kölcsönös megegyezés esetén – a címerhasználattal érintett tárgyak 
szolgáltatásával természetben is megfizethető az Önkormányzat részére (pl. címert ábrázoló ajándéktárgyak 
stb.). Kivételesen – a felhasználás jelentős közérdekű jellegére, a felhasználó egyéb közérdekű tevékenységére 
vagy egyéb méltányolható körülményére tekintettel – a címer használatáért fizetendő díj megfizetésétől a 
polgármester eltekinthet.” 
 

5. § 
 
A Rendelet 6. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„6. § 
 

A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 

a) a jogosult megnevezését és címét, 
b) az engedélyezett felhasználási cél megjelölését, 
c) előállítás esetén az engedélyezett mennyiséget, 
d) a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket, 
e) az engedély érvényességének határidejét, 
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f) reklám- vagy kereskedelmi célú használat esetén a címer használatára vonatkozó díj mértékét, 
teljesítésének módját és határidejét.” 
 

6. § 
 
A Rendelet 7. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Az engedély visszavonása esetén a felhasználó által a címer használatáért kifizetett díjat nem kell 
visszatéríteni.” 
 

7. § 
 
A Rendelet 13. § (1) bekezdésében a „30.000 Ft-ig” szövegrész helyébe az „50.000 Ft-ig” szövegrész lép. 
 

8. § 
 
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 

Dr. Sütő László s.k. Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
polgármester jegyző 
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Marcali Város Önkormányzatának 
polgármestere     Tel.: 85/501-000 
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Ügyiratszám: …………./…/2011. 
Ügyintéző: Győri Melinda 
 

 
 
 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Marcali Város jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről 

szóló 2/1998. (I. 27.) számú rendeletének módosításáról szóló 
32/2011. (IX. 9.) számú rendeletének 

 
 

I N D O K O L Á S A  
 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbb 2009. szeptemberében módosította a város 
jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről szóló rendeletét. 

A jelenlegi módosítás több okból vált szükségessé. 

Értelemszerűen kiegészítésre került a címer engedély nélküli használóinak köre. 

Az elmúlt időszakban több igény érkezett, amely a címer kereskedelmi célú használatára irányul, ezért 
szükségessé vált az ilyen jellegű használat szabályozása, díjhoz kötése. 

A 2010. évi LXXXVI. törvény 3.§-a a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 16.§ (2) bekezdését úgy 
módosította, hogy önkormányzati rendelet ötvenezer forintban állapíthatja meg a pénzbírság legmagasabb 
összegét. 
 
Marcali, 2011. augusztus 30. 
 
 
 

Dr. Sütő László s.k. 
  polgármester 


