
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
15/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelete  

a város jelképeiről, névhasználatának szabályozásáról és ünnepeiről  
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 
címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 
2011. évi CCII. törvény 24.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában, valamint Magyarország 
címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 
2011. évi CCII. törvény 7.§ (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva, a következőket rendeli el: 

 
1. Általános rendelkezések 

1.§ 
 
(1)Az önkormányzat jelképei mint a település történelmi múltjára utaló 
szimbólumok: a címer és a zászló. 
(2) Az állami és a városi címer, valamint a nemzeti és városi zászló együttes 
használata esetén az állami címer, illetve a nemzeti zászló elsőbbségét a használat 
során biztosítani kell. 

 
2. A címer 

2.§ 
 

(1) Sátoraljaújhely város címere: arany koronával ékesített álló háromszögletű 
pajzs, kék mezejében arany "V" betű, szárai között lebegő, szintén arany 
szőlőfürttel. 
(2) A város címere a település történelmi múltjára, gazdaságára utaló jelkép, a 
Magyarország címerét nem helyettesítheti.  
 

3. A címer használata 
3.§ 

 
(1) Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet engedély nélkül az 
alábbi esetekben lehet használni  
a) az önkormányzat zászlaján és lobogóján, annak változatain,  
b) a polgármesternek, az önkormányzat bizottságainak, a jegyzőnek, a 
Polgármesteri Hivatalnak és az önkormányzat intézményeinek a levélpapírok 
fejlécén, illetve borítékján,  
c) az önkormányzati képviselők és az önkormányzat tisztségviselői, az 
intézményvezetők és Polgármesteri Hivatal osztályvezetői névjegykártyáján,  
d) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető 
emlékérmeken,  
e) a Polgármesteri Hivatal épületén, dísztermében és más protokolláris célt 
szolgáló helyiségeiben,  
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f) az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodájában,  
g) az önkormányzat és szervei, vagy az önkormányzat megbízásából 
megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, emléktárgyakon,  
h) az önkormányzat körbélyegzőjén, a megfelelő körirattal ellátva,  
i) a közterületen és köztéri alkotásokon.  
(3) Engedély alapján jogi, vagy természetes személy az általa készített 
kiadványokon vagy jellegzetes termékeken használhatja a város címerét. 
 

4.§ 
 
(1) A város címere a 2.§-ban előírtak szerinti megjelenésében hiteles alakban 
engedélyezhető. 
(2) A polgármester engedélyezheti, hogy a címer kizárólag az előállításhoz 
felhasznált anyag színében jelentkezzék. Nyomdai úton való előállítása esetén 
fekete-fehér színben is használható. 
(3) A címer elemei önállóan nem alkalmazhatók. 
(4) A címer kiskereskedelmi forgalomba kerülő ruhaneműk díszítésén, vásári 
árukon való alkalmazása tilos. 
 

5.§ 
 
(1) A Város címerének a 3.§ (2) bekezdésében felsorolt eseteken kívüli további 
felhasználását a polgármester engedélyezi. 
(2) A város címerét engedély nélkül kereskedelmi és reklám célra alkalmazni tilos. 
 

6.§ 
 
(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:  
a) a kérelmező nevét és címét,  
b) a címer felhasználásának, illetve előállításának célját és időtartamát,  
c) az előállítás esetén az előállítandó mennyiséget,  
d) a forgalombahozatal vagy terjesztés módját,  
e) a kereskedelmi forgalom esetén a javasolt egységárat,  
f) a kérelmező szervnél a címer felhasználásáért felelős személy nevét és 
beosztását.  
A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgy fényképét. 
(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:  
a) az engedélyezett felhasználási cél megjelölését,  
b) a terjesztés és forgalombahozatal módjával kapcsolatos kikötéseket,  
c) a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb előírásokat,  
d) az engedély érvényességét. 
(3) A városi címer használatára vagy előállítására nem adható engedély, ha a 
használat vagy forgalombahozatal módja, körülményei a város lakosságának 
erkölcsi érzetét sértheti. 
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(4) A kiadott engedélyekről, érvényességük határidejéről nyilvántartást kell 
vezetni. 
 

4. A város zászlaja 
7.§ 

 
(1) A város zászlaja: téglalap alakú, két egyenlő szélességű, felül vörös, alul arany 
(vörös és sárga) vízszintes sávból áll, selyem anyagon az 2.§ (1) bekezdésében 
leírt címerrel.  
(2) A zászló használható címer nélkül és nem selyem kivitelben is. A zászló 
lobogóként való használata esetén a zászlórúdon a vörös szín van felül. 
(3) A zászló az önkormányzat székhelyén, a Képviselő-testület üléseinek 
megtartásának szolgáló helyiségben állandó jelleggel kerül elhelyezésre. 
(4) A zászlót kizárólag hiteles alakban lehet használni. 
 

5. A zászlóhasználat 
8.§ 

 
(1) A zászló használható: 
a) a nemzeti ünnepeken és az önkormányzat által szervezett ünnepeken, 
b) az önkormányzat intézményi ünnepségein, rendezvényein, 
c) a város kül- és belkapcsolataiban, 
d) hivatalos küldöttségek, delegációk által ajándéktárgyként, cserezászlóként. 
(2) Polgármesternek történő bejelentés mellett a zászló felhasználható minden 
olyan kulturális vagy sportrendezvényen, melyek a város lakosságának a helyi 
közösséghez való tartozását erősítik. 
 

6. A közterületek fellobogózásának szabályairól 
9.§ 

 
(1) Sátoraljaújhely város belvárosában a Kazinczy és a Kossuth utcákat az erre 
a célra a villanyoszlopokra felszerelt zászlótartókon Magyarország zászlajával és 
a város zászlajával – mindkettő címer nélkül – 60 x 40 cm-es méretben kell 
fellobogózni. 
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt közterületeket 
a)Magyarország nemzeti ünnepein, 
b)Május 1-jén, 
c)a Város Napján 
fel kell lobogózni. 
(3) A polgármester a (2) bekezdésben felsorolt ünnepeken kívül is elrendelheti 
a közterületek fellobogózását. 
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10.§ 
 
(1) A Sátoraljaújhely-Széphalom Kazinczy utca és a Kisvasút utca közötti 
parkosított zöld területen elhelyezett zászlórudakon a 9.§ (2) bekezdésben 
meghatározott napokon a nemzeti és a városi zászlót kell elhelyezni. 
(2) Az OTP fiók előtti közterületen, valamint a Rákóczi utcai kishatár átkelőnél 
a 9.§ (2) bekezdésben meghatározott esetekben a nemzeti, a városi és az európai 
uniós zászlót kell elhelyezni úgy, hogy Magyarország zászlója középen, tőle jobbra 
a város zászlaja, balra az európai uniós zászló van. 
(3) A Magyar Kálvária tetején lévő zászlórudat a 9.§ (2)-(3) bekezdéseiben 
felsorolt ünnepeken kell a nemzeti zászlóval fellobogózni.  
 

11.§ 
 
(1) Az önkormányzat székhelyén a Városháza homlokzatán állandó jelleggel a 
nemzeti zászlót, a város zászlaját, az Európai Unió, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 
valamint Erdély zászlaját kell kihelyezni úgy, hogy Magyarország zászlaja 
középen, tőle jobbra a város zászlaja, majd Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
zászlaja, tőle balra Az Európai Unió, majd Erdély zászlaja kerül.  
(2) Szélsőséges időjárási viszonyok között – annak időtartamára – a polgármester 
elrendelheti a zászlók bevonását.  
(3) A partner- és a testvérvárosból érkező hivatalos delegációk tiszteletére a 
nemzeti vagy városi zászlójukat az önkormányzat székhelyén a Városháza 
homlokzatán el kell helyezni. 
(4) A polgármester akadályoztatása esetén a jegyző az önkormányzat székhelyén 
a Városháza homlokzatán elrendelheti a gyászlobogó kihelyezését Magyarország 
kormányának határozata, valamint a város országgyűlési képviselői, Képviselő-
testületi tagjai, az önkormányzat díszpolgárai vagy a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselői elhunyta esetén. 
 

12.§ 
 

(1) A fellobogózást az ünnepet megelőző napon 16:00 óráig, a zászlók leszedését 
az ünnepnapot követő nap 16:00 óráig kell elvégezni. 
(2) A közterületek fellobogózását a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet végzi. 
 

7. A város nevének és a név toldalékos formájának felvétele és használata 
13.§ 

 
(1) Bármely jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
egyéni vállalkozás részére elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához vagy 
működésük folytatásához 
a) Sátoraljaújhely, 
b) Sátoraljaújhely Város, 
c) Újhely, 
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d) Sátoraljaújhely Zemplén Fővárosa 
megnevezés, illetve e szavak toldalékkal ellátott használata - ha jogszabály 
másként nem rendelkezik - engedélyhez kötött. Magánszemélyre a rendelet 
hatálya csak abban az esetben terjed ki, ha a Sátoraljaújhely név használatát 
domain névhez kéri. 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak az önkormányzat 
fenntartásában lévő intézményekre, saját gazdasági társaságaira, alapítványaira, 
továbbá az ezek által szervezett rendezvényekre. 
 

8. A városnév használatának engedélyezése 
14.§ 

 
(1) A 13.§ (1) bekezdés szerint Sátoraljaújhely nevének használatára irányuló 
kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani.  
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:  
a)kérelmező megnevezését és címét, 
b)a városnév tervezett használatával kiegészített megnevezést, 
c)a városnév használatának célját, 
d)a használat időtartamát 
e)tevékenységi kör megnevezését. 
(3) A kérelemben valószínűsíteni kell a várossal való kapcsolat illetve a 
városhoz való kötődés indokoltságát. 
 

15.§ 
 
(1) A polgármester mérlegelési jogkörébe tartozik az engedély megadása, 
elutasítása, feltételhez való kötése, felfüggesztése, az érdemtelenség 
megállapítása és emiatt az engedély megvonása. 
(2) Az engedély szólhat határozott időre, határozatlan időre, de legfeljebb a 
kérelmező működési idejére. 
(3) Az engedélyt meg kell tagadni 
a)ha a használat vagy annak módja és körülményei Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzata, vagy a város lakosságának jogait, jogos érdekét sértené vagy 
veszélyeztetné; 
b)ha a névhasználat módja vagy körülménye méltatlan Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzatához; 
c)ha a használat módja, vagy célja az Alaptörvénybe vagy más jogszabályba 
ütközik; 
d)ha a kérelmezőt a Sátoraljaújhely név használatának valamely formájától 
korábban már eltiltották. 
 

16.§ 
 
(1)A kiadott engedély másra nem ruházható át. 
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(2)A kiadott engedélyt vissza lehet vonni a 15.§ (3) bekezdés a) és b) pontjai, 
illetve vissza kell vonni a (3) bekezdés c) és d) pontjai esetében. 
(3)Engedély nélküli, engedélytől eltérő használat esetén a polgármester eltilthatja 
a névhasználót a név használatától. 
(4)A kiadott engedélyekről, a névhasználattól történő eltiltásról és az engedély 
visszavonásáról nyilvántartást kell vezetni. 
 

17.§ 
 
(1) A 6.§ (4) bekezdés és 16.§ (4) bekezdés végrehajtásával kapcsolatos ügyviteli 
feladatokat a Polgármesteri Titkárság végzi. 
(2) A névhasználat ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik. 
 

9. A Város Napja 
18.§ 

 
V. István által Sátoraljaújhely Városának 1261. évben adományozott 
kiváltságlevél hitelesítésének napját – szeptember 24-ét – a Képviselő-testület a 
Város Napjává nyilvánítja. 
 

10. Nemzeti és városi ünnepek helyszínei és szónokai 
19.§ 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti ünnepeket és 
a Város Napját, valamint emléknapját az alábbi helyszíneken rendezi meg:  
 
a) Március 15.Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a 
modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja. 
Helyszín: Kossuth tér  
b) Március 22. A börtönkitörés évfordulójának megemlékezése 
Helyszín: Hősök tere 
c) Május 1. Majális 
Helyszín: a helyszín évente a polgármester által kerül meghatározásra  
d) Augusztus 20. Államalapító Szent István ünnepe 
Helyszín: Kossuth tér/Rendezvény tér/ Római Katolikus Templom  
e) Szeptember 24. A Város Alapításának Napja 
Helyszín: Kossuth tér/Rendezvény tér/V. István szobor  
f) Október 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a 
Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja 
Helyszín: 56-os forradalmárok tere/Kossuth Lajos Művelődési Központ 

 
20.§ 

 
A hivatalos állami ünnepeket, valamint a Város Napját illetve, emléknapját 
koszorúzással is ünnepélyesebbé kell tenni.  
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A koszorúzások helyszínei:  
a)Március 15. Kossuth szobor  
b)Március 22. „Sassal viaskodó fiú” című szobor  
c)Szeptember 24. V. István szobor  
d)Október 23. 1956-os forradalmárok emlékjele  
 

21.§ 
 
(1) Az állami ünnepeken az ünnepi szónok felkérése a polgármester hatáskörébe 
tartozik. 
(2) A Városi Emléknapon a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Országos 
Szövetsége által felkért szónok, míg a Város Napján a polgármester mond ünnepi 
szónoklatot.  
 

11. Záró rendelkezések 
22.§ 

 
(1) Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.  
(2) Hatályát veszíti a Város napjáról, a városi ünnepekről, a város címeréről, 
zászlójáról és a település jelképeinek használatáról szóló 19/2001.(IX.04.) 
önkormányzati rendelet. 
 
 

Fedorné dr. Fráter Zsófia Szamosvölgyi Péter 
címzetes főjegyző polgármester 

  
  
Záradék: Ezen rendeletet 2016. június elsején kihirdettem. 
  
  

Fedorné dr. Fráter Zsófia  
címzetes főjegyző  

 


