Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete
9/1995.(V.9.) ÖR. számú
rendelete
a helyi önkormányzati jelképek alkotásáról és használatának szabályozásáról

A Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzatának képviselı-testülete - a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § /6/ bek. a.) pontjában biztosított
jogkörében a helyi önkormányzat jelképeirıl és azok használatának rendjérıl az alábbi
rendeletet alkotja.
Az önkormányzat jelképei
1. §
Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítı szimbólumok: a
címer, a zászló és a pecsét.
A címer leírása
2. §
/1/ Az önkormányzat címere: égszínkék alapú pajzs, melynek alsó harmada zöld, a kék alapú
mezıben jobbra forduló, két lábra ágaskodó, ezüstszínő bika van. A pajzs tetején ezüstszínő
vitézi nyílt sisak található, ami ötágú aranyszínő koronát tart.
A sisaktakarók jobbról kék-arany, balról pedig ezüst-vörös színőek.
A pajzsot jobbról és balról két aranyszínő oroszlán tartja. A címer alsó részén fekete színő,
félkörívben elhelyezett HAJDÚSÁMSON felirat van.
/2/ A címer színes rajzát a rendelet melléklete tartalmazza.
A címer használatának köre és szabályai
3. §
/1/ Hajdúsámson címerét kizárólag díszítı és utaló jelképként lehet felhasználni az alábbiak
szerint.
a.) az önkormányzat körpecsétjén,
b.) az önkormányzat zászlaján és annak változatain,
c.) az önkormányzat szerveinek, képviselıknek, a polgármesternek, jegyzınek
készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján,
d.) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntetı vagy
emlékérmeken, jelvényeken,
e.) a polgármesteri hivatal bejáratánál, dísztermében, a polgármester és a jegyzı
irodájában,
f.) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó
kiadványokon, meghívókon és emléktárgyakon,
g.) nem önkormányzati intézmények, vállalatok, vállalkozók, stb. emblémájaként.

-24. §
/1/ A címert kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni.
/2/ Megengedhetı, hogy a címer kizárólag az elıállításakor felhasznált anyag színét viselje
/fém, fa, viasz, mélynyomat, stb./. Fekete-fehér színben is ábrázolható.
/3/ A címer csak a hiteles ábrázolás sérelme nélkül kicsinyíthetı, másolható.
A címer elıállításának, használatának és forgalomba hozatalának engedélyezése
5. §
/1/ A 3. § /1/ bek.-ben meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa készített
kiadványokon vagy jellegzetes termékeken az önkormányzat címerének használatát a
polgármester engedélyezi, indokolt esetben azt visszavonhatja.
/2/ A kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért díjat kell
fizetni.
/3/ A képviselı-testület a címer használatáért az alábbi díjakat állapítja meg:
a.) A címer 1 /egy/ évig történı használatáért 5.000,-Ft-ot, azaz Ötezer forintot.
b.) A címer 10 /tíz/ évig történı használatáért 20.000,-Ft, azaz Húszezer forintot.
c.) A címer határozatlan ideig tartó használatáért 50.000,-Ft-ot, azaz Ötvenezer
forintot.
/4/ A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a.) a kérelmezı nevét, címét,
b.) a címerhasználat célját, módját, idıtartamát, mennyiségét, anyagát,
c.) a forgalomba hozatal, terjesztés módját, a felelıs személyt,
/5/ A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a /4/ bek. a,b,c, pontokban foglaltakat, valamint a díj összegét.
/6/ A kiadott engedélyrıl a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.
A zászló leírása
6. §
Hajdúsámson zászlója 2 m hosszú, 1 m széles, 2:1 arányt tartó fehér selyem alapszínő, szélén
arany zsinórral díszített, vörös-zöld farkasfogakkal szegélyezett. A zászlórúd felıli oldalán
farkasfogak nincsenek, a vele szemben lévı oldalon a farkasfogak száma húsz, a hosszabbik
oldalon negyven. A farkasfogak vörös színnel kezdıdnek, hogy a fehér alapú zászlón a
farkasfogsor a nemzeti hatást keltse. A farkasfogak alakja egyenlıszárú háromszög, amelynek
alapja 5 cm, magassága 5 cm. A téglalap alakú zászló geometriai középpontján mindkét
oldalon Hajdúsámson címere látható.
A zászló használatának köre, módja
7. §
/1/ Egy zászlót a nagyközségi önkormányzat dísztermében /tanácskozó termében/ kell
elhelyezni és megırizni az állami zászlóval, egy zászlót a polgármester hivatalos
helyiségében az állami zászlóval.

-3/2/ A zászló lobogóként is felhasználható a címer elfordításával /pl. Ünnepségek esetén
emlékparkban/.
/3/ A zászló használata az önkormányzat hivatali épületén, hivatalos nemzeti és állami
ünnepnapokon kötelezı.
/4/ A zászló használható különösen:
a.) a község életében kiemelkedı események alkalmával,
b.) az önkormányzat ünnepségein, rendezvényein.
/5/ A zászló használatát a 9. § /1-4/ bekezdésben foglaltakon kívül kizárólag a polgármester
engedélyezheti.
A pecsét leírása
8. §
Az önkormányzat körpecsétje az önkormányzat címerét, valamint a Hajdúsámson
Nagyközség Önkormányzata feliratot tartalmazza. Az önkormányzat körpecsétje lehet
pecsétnyomó, amely 40 mm, és gumibélyegzı, amely 35 mm átmérıjő.
A pecsét használatának köre, módja
9. §
/1/ Hajdúson pecsétje az alább felsorolt esetekben használható:
a.) az önkormányzat által kötött megállapodásokon, szerzıdéseken, állami vagy
nemzetközi levelezéseken,
b.) a képviselı-testület által alapított /kiadott/ okleveleken, emléklapokon.
/2/ Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.
/3/ A pecsétet kizárólag a polgármester használhatja.
Szabálysértési rendelkezések
10. §
Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytıl eltérı vagy a közösséget sértı
módon használja fel, szabálysértést követ el és 10.000,-Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.
Hatálybalépés
11. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Bagolyné Szőcs Mariann
jegyzı

Hamza Gábor
polgármester

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
28/2003. (XII. 19.) ÖR. számú
rendelete
a helyi önkormányzati jelképek alkotásáról és használatának szabályozásáról szóló 9/1995.
(V. 9.) ÖR. számú rendelet módosításáról
Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzati
jelképek alkotásáról és használatának szabályozásáról szóló 9/1995. (V. 9.) ÖR. számú
rendeletet a következık szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„2. § (1) Az önkormányzat címere: A homorú íven elhelyezett
HAJDÚSÁMSON felirat fölött a kiegyensúlyozottságot sugalló,
mérleg állapotot jelképezı növényi folyondáron két szembeforduló,
szintén növényi elemekkel díszített oroszlán égszínkék pajzsot tart.
A pajzs alsó részén domborodó föld zöld színő.
A pajzs szembenézeti képén átlóra rendezve jobbról balra ezüstfehér
(kos-bika-oroszlán-kecskeszerő (eldönthetetlen) állat ugrik.
A pajzson szintén a szembenézeti képnek megfelelıen balra forduló
vitézi sisak (mellvérttel) található, amibıl két kétszínő növényi
folyondár (sisaktartó) leveledzik. A szembenézeti jobb oldalon
kék-arany, a bal oldalon vörös-ezüst színő.
A vitézi sisak fején velünk szembe forduló a „zeller” motívummal
harmonizáló ékköves aranykorona zárja a címert.
Az ékkövek a kétszeri hármasságot jelezve legfelül és az alsó szinten
két oldalon vörös színőek, az alsó szinten középen és a két nyíló felsı
ágon zöld színőek.
A mellvért nyakéke és a sisak belsı része vörös színő.”
2. §
A rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba.

Bagolyné Szőcs Mariann
jegyzı

Hamza Gábor
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének
21/2010. (VIII. 27.)
rendelete

A helyi önkormányzati jelképek alkotásáról és használatának szabályozásáról szóló
9/1995. (V.9.) rendelet módosításáról
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzati jelképek alkotásáról
és használatának szabályozásáról szóló 9/1995. (V.9.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 3. § (1) bekezdésének c.) pontja az alábbiak szerint módosul:

„3. § (1) bekezdés
c.) az önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, jegyzınek készített levélpapírok fejlécén,
illetve borítékján.”
2. §
E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.
Hajdúsámson, 2010. augusztus 27.

Andó Lászlóné
polgármester

Kanyóné Papp Klára
jegyzı

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2010. augusztus 30.
Kanyóné Papp Klára
jegyzı

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének
13/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésérıl

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében valamint a szabálysértésekrıl, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl 2012. évi II. törvény
254. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
BEVEZETİ RÉSZ
1. §
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzat rendeleteiben
szereplı szabálysértési tényállásokat hatályon kívül helyezi.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZİ RENDELKEZÉSEK
2.

§

(1) Hatályát veszti a helyi önkormányzati jelképek alkotásáról és használatának
szabályozásáról szóló 9/1995. (V. 9.) rendelet 10. §-a.
(2) Hatályát veszti az avar és kerti hulladékok égetésérıl szóló 11/2004. (IV. 20.) rendelet 4.
§-a.
(3) Hatályát veszti a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi
közszolgáltatásról szóló 43/2004. (XII. 20.) számú rendelet 19. §-a.
(4) Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról szóló 7/2005. (II. 28.) számú rendelet 26. §
-a.
(5) Hatályát veszti a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VI. 29.)
rendelet
a) 12. § (2) bekezdése valamint
b) 12. § (3) bekezdés elsı mondatának a „a szabálysértés jogkövetkezményein
túlmenıen” szövegrésze.
(6) Hatályát veszti a szeszesital közterületen történı fogyasztásának korlátozásáról szóló
22/2009.
(X.
13.)
rendelet
3.
§
(2)
bekezdése.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
3. §
(1) Jelen rendelet 2012. május 31. napján lép hatályba.
(2) A 2. § -ban hatályon kívül helyezett rendelkezésekbe ütközı cselekményeket az
elkövetésük idıpontjában hatályos jogszabályok szerint kell elbírálni.
Hajdúsámson, 2012. május 30.

Bagolyné Szőcs Mariann
jegyzı

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2012. május 30.
Bagolyné Szőcs Mariann
jegyzı

Hamza Gábor
polgármester

