Rimaszombat városának 2016. évi 138. sz. általános érvényű rendelete
a városi jelképek használatának elveiről

Az általános érvényű rendelet (ÁÉR, rendelet) tervezete, amely nyilvánosan elérhető
véleményezés céljából a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. tv. 6.§ 3-4 bek. és
későbbi módosításai értelmében:
A Város hivatali tábláján kifüggesztve:

2016.10.28.

A Város internetes honlapján közzétéve:

2016.10.28.

A véleményezési eljárás kezdő időpontja:

2016.10.29.

A véleményezési eljárás utolsó napja:

2016.11.08.

Az észrevételeiket a következő fórumokon nyújthatják be:
- írásban a következő címre: Mestský úrad, Svätoplukova 9,
979 01 Rimavská Sobota
- email: zuzana.zsirosova@rimavskasobota.sk
- szóban a Városi Hivatal szervezési osztályán az ÁÉR javaslat kidolgozójánál
(Mgr. Zuzana Zsírosová, osztályvezető)
- telefonon: 047/5604618
- fax: 047/56023507
Az ÁÉR javaslatára érkező észrevételek kiértékelése:

Az általános érvényű rendelet:
Elfogadva a képviselő-testület ülésén :
A Város hivatali tábláján kihirdetve:
Hatálybalépés:

2016.11.15.,
130. sz. állásfoglalás
2016.11.25.
2016.12.10.

2016.11.09.

Rimaszombat városának 2016. évi 138. sz. általános érvényű rendelete
a városi jelképek használatának elveiről
A rimaszombati Városi Képviselő-testület az 1990. évi 369.sz. helyi
önkormányzatokról szóló törvény 6. §-a 1. bekezdése, 11. § 4. bek. p) pontja, 24. § és későbbi
módosításai ill. Rimaszombat Város Statútuma alapján a következő általános érvényű
rendeletet alkotja:

Rimaszombat városának 2016. évi 138. sz. általános érvényű rendelete a városi jelképek
használatának elveiről

1. cikk
Általános rendelkezés
E általános érvényű rendelet (továbbiakban „rendelet“ vagy „ÁÉR“) célja
meghatározni Rimaszombat jelképeinek használatának és védelmének feltételeit.
2. cikk
A város jelképei
Rimaszombat városa saját jelképeket használ, melyek a Szlovák Köztársaság
Heraldikai nyilvántartásába vannak bejegyezve, a következő szám alatt: HR SR: R-4/94.

3. cikk
A város címere, zászlaja, pecsétje és a város zenei jelképe

1. A város címerének használati joga Rimaszombat városát illeti meg.
2. A város címerének használatát önálló rendelkezés szabályozza (Rimaszombat Város
Statútuma).
3. A város zászlajának használatát önálló rendelkezés szabályozza. A zászló használatát
egyidejűleg más tárgyakkal e rendelet 4. cikke határozza meg.
4. A város zászlajának használatát egyidejűleg a Szlovák Köztársaság és az Európai Unió
lobogójával önálló rendelkezés szabályozza.
5. A város pecsétjének használatát önálló rendelkezés szabályozza.

6. A hivatali pecsétet mindenki csak önkormányzati minőségében használhatja. A pecsétek
használatát önálló rendelkezés szabályozza.

7. A város zenei jelképét Peter Ličko zeneszerző szerzeménye képezi, amelyet a városi
képviselő-testület 1999. 3. 25-én, a 19. sz. határozatával hagyott jóvá. Használatát önálló
rendelkezés szabályozza.

4. cikk
Természetes- és jogi személyek általi városi jelképhasználat feltételei
1. Rimaszombat városa által alapított ill. létesített jogi személyek, egyéb jogi személyek,
természetes személyek a város címerét csak a város írásbeli engedélyével használhatják és
csak úgy, hogy e használat méltóságteljes legyen.
2. E hozzájárulást a város a jogi- és természetes személyek írásbeli kérvénye alapján adja
meg, melynek tartalmaznia kell:
a) a jelképet használó személy pontos megjelölését:
- természetes személy: keresztnév és vezetéknév, cím, telefonszám vagy email,
- jogi személy: cégnév, cím, székhely, telefonszám vagy email, foglalkozási
terület (vállalkozás, kultúra, sport stb.),
b) a jelkép használatának indoklása,
c) időtartam, amíg a jelképet használják, ábrázolják,
d) mellékletben a tárgy grafikus ábrázolása, amin feltüntetnék a város jelképét.
3. A város a kérvény benyújtásától számított 30 napig köteles írásban válaszolni, aminek
tartalmaznia kell:
a) a város egyetért vagy nem ért egyet a jelkép használatával,
b) amennyiben nem ért egyet, köteles megindokolni,
c) amennyiben egyetért, meg kell jelölni a tárgyat, amin a jelkép szerepelhet, ill. az
időtartamot, amíg a jelkép használható, ábrázolható.
4. A hozzájárulás a város által indoklás nélkül, írásban bármikor visszavonható.
5. Amennyiben a város jelképeinek használata nincs összhangban e rendelet
rendelkezéseivel, a város írásban figyelmezteti azt, aki a jelképet használta és
felszólítja helyesbítésre, ill. megtilthatja a jelkép további használatát.
6. A kérvények nyilvántartását és intézését a polgármester titkársága végzi.

5. cikk
A városi jelképek védelme
1. Rimaszombat városának jelképeit mindenkinek a megfelelő megbecsüléssel és
tisztelettel kell kezelni. Nem használhatók abban az esetben, amennyiben használatuk
bármilyen becsmérlés látszatát keltheti.

2. Mindenki köteles eltűrni a város felhívása alapján a nem jogosan ill. nem helyesen
használt címer eltávolítását.
3. A megfelelő és méltóságteljes használatért az felel, aki ezeket a jelképeket használja.
4. E rendelet megsértése esetén a város az 1990. évi 369. tv. 27. § b) pontja és későbbi
módosításai alapján jár el.

6. cikk
Átmeneti rendelkezés
A város címerét használók kötelesek e használatot összhangba hozni a rendelet
rendelkezéseivel, mégpedig e rendelet hatálybalépésétől számított 6 hónapon belül.
7. cikk
Záró rendelkezések
1. Jelen általános érvényű rendeletet a Városi Képviselő-testület 2016.11.15-én fogadta el
Rimaszombatban, a 2016. évi 130.sz. állásfoglalásában.
2. A hivatali táblára történő kifüggesztést követő 15. napon lép hatályba.

JUDr. Jozef Šimko
polgármester

