
Bátonyterenye Városi Tanácsának  
3/1989. (IX.25.)  

TANÁCSRENDELETE  
 

a város címerének és zászlajának alkotásáról és használatáról  
 

 
Bátonyterenye Városi Tanácsa az 1006/1974. (II.22.) sz. Mt. határozat 1./ pontjában kapott 
felhatalmazás alapján címert és zászlót alkot.  
 

I.  
A város címerének leírása  

 
1.§.  

 
Bátonyterenye város címere csúcsra állított, arany alapszínű, fekete négyzetekkel 
meghintett címerpajzson helyezkedik el. A pajzson szembenéző, jobbra forduló pántos 
sisak látható, fekete-arany takaróval, sarkain négy vörös bojttal. A sisakdísz jobbra forduló, 
ágaskodva előtűnő, arany sörényű és patájú, vörösnyelvű fekete szarvas.  
 
A címer fő motívuma az ezüsttel vonalazott fekete briliáns formájú széndarab, utalással a 
város ásványkincsére, amiből négy vörös lángnyelv emelkedik, az egyesült korábbi négy 
település jeleként.  
 

A címer használatának módja  
 

2.§.  
 
(1) A város címerét csak mint díszítő és utaló jelképet lehet felhasználni. Az 
államigazgatási eljárás során nem használható.  
 
(2) A város címerét kizárólag hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, méretarányoknak és 
színeknek a megtartásával szabad ábrázolni és használni.  
 
(3) Egyes esetekben - külön engedély alapján - megengedhető, hogy a város címere 
kizárólag az előállításhoz felhasznált anyag (kő, fém, bőr, fa stb.) 
 
(4) A címert csak olyan mértékig lehet kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.  
 
 

3.§.  
 

A címer használatának köre  
 
(1)1 A város címere kizárólag díszítő és utaló jelképként használható.  
 
(2)1 A város címere használható:  

a) a városháza hivatalos helyiségeiben, tanácskozó termeiben, és házasságkötő 
termében,  
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b) a városháza és az önkormányzat és intézményei bejáratánál,  
c) a polgármester, alpolgármesterek és jegyző hivatali levelezései során használt 

levélpapír fejlécén,  
d) a városi képviselő-testület és annak bizottságai tervein, programjain, felhívásain, a 

más szervekkel kötött megállapodásokon és szerződéseken,  
e) a város történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, a városra utaló 

emléktárgyakon,  
f) az önkormányzat által alapított (kiadott) díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető 

vagy emlékérmeken és gyűrűkön,  
g) a városi ünnepségeken, rendezvényeken,  
h) a város nemzetközi kapcsolataiban, testvérvárosi kapcsolataiban, protokolláris 

rendezvényeken, idegenforgalmi propagandákban,  
i) a városba vezető kétszámjegyű főközlekedési utak jobboldalán a városhatárnál 

elhelyezett táblákon,  
j) önkormányzati intézmények és vállalatok emblémájaként,  
k) a város zászlaján,  
l) az előzőekben foglaltak értelemszerű alkalmazásáéval a polgármester engedélye 

alapján nem önkormányzati szervek által is.  
 
(3) Az állami és városi címer együttes használata esetén az állami címernek - különösen az 
elhelyezés módját és a címer méretét illetően - elsőbbséget kell biztosítani.  
 
(4) A városi címert védjegyként sem önkormányzati, sem más szerv nem használhatja.  
 
 

4.§.  
 

A címer használatának engedélyezése  
 
(1)1A város címerének 2.§. (3) bekezdése, a 3.§. (2) bekezdés d./ és k./ pontjai szerint 
használatára a külön engedélyt - kérelemre - a polgármester adja meg. Engedély esetenkénti 
felhasználásra, vagy huzamosabb időtartamra egyaránt adható.  
 
(2) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:  

a) a kérelmező megnevezését és címét,  
b) a címer előállításának, illetve felhasználásának célját, és módját,  
c) előállítás esetén az előállítandó mennyiséget,  
d) a terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal módját,  
e) a címer használatának időtartamát,  
f) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését.  

 
(3) A címer használatának engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített 
tárgyakat, kiadványt, vagy annak fénymásolatát.  
 
 
(4) A címer használatáról szóló engedélynek tartalmaznia kell:  

a) az engedélyes megnevezését és címét,  
b) az engedélyezett felhasználási cél megjelölését,  
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c) a felhasználás idejét és az érvényesség időtartamát,  
d) a terjesztés, forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges előírásokat,  
e) a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb, az engedélyes által betartandó 

szabályokat.  
 
(5)3 A polgármester az engedély megadására vonatkozó döntését a kérelem beérkezésétől 
számított 15 napon belül hozza meg.  
   

(6)1 A polgármester döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.  
 
(7) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.  
 

II.  
 

A város zászlajának leírása  
 

5.§.  
 
(1) A zászló alapszíne az ezüst. Az aranyszínű rojtokkal szegett zászló közepén a város 
címere látható. A címer alatt fekete betűkkel Bátonyterenye felirat látható.  
 

6.§.  
 

A zászló használatának köre  
 
(1)1 A város zászlaja a következő esetekben használható:  

a) az önkormányzat tanácskozó termeiben, hivatalos helyiségeiben,  
b) a város életében jelentős helyi események, ünnepek alkalmával, továbbá az 

önkormányzat üléseinek napján,  
c) az önkormányzati szervek, vállalatok és intézmények ünnepségein, rendezvényein,  
d) a város belföldi és nemzetközi kapcsolataiban, az ezzel összefüggő 

rendezvényeken,  
e) a város jelentősebb kulturális, sport eseményein, valamint nemzetközi kapcsolatai 

során, ajándékozás céljából, illetve cserezászlóként,  
f) elismerésként a juttatás jellegének a zászló való feltüntetésével.  

 
 

7.§.  
 
(1)1 A város zászlaja a Magyar Köztársaság zászlajának használatát nem helyettesíti, annak 
jelentőségét nem csökkentheti.  
 
(2) A város zászlaját az ábrázolás hűségének, méretarányosságának és színeinek megtartása 
mellett szabad használni.  
 
(3) A zászlót csak olyan mértékben lehet kicsinyíteni, hogy az a hiteles ábrázolást ne sértse.  
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III.  
 

Vegyes rendelkezések  
 

8.§.5 
 
 

9.§.3 

 
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
 
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és Tanács 
2006/123/EK Irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
 
 
Bátonyterenye, 1989. szeptember 25.  
 
 
 
 
 
 
 

S z a b ó  Ferenc sk.                                         G y e t v a i  Györgyné dr. sk. 
                 tanácselnök                                                              vb-titkár 

 
 
 
 
 
 
1 Módosította: az 1991. évi 20. Ör.sz. rendelet 
2 Módosította: 5/2000. (III.31.) Ör.sz. rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2000. március 31. 
3 Módosította: 24/2009. (XII.28.) rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2009. december 28. 
4 Módosította: 10/2010.(IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2010. október 1. 
5 Hatályon kívül helyezte: 12/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2012. május 
25. 
 


