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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 

25/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelete 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről 

 

(Egységes szerkezetben az 1/2012. (I.26.) ör., a 15/2012. (V.24.) ör., a 18/2012. (VII.4.) 

ör., és a 21/2015. (VI.3.) önkormányzati rendelettel) 

 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 

44/A.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

Az Önkormányzat jelképei 

 

1. § Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképei:  

a) Csepel címere, valamint  

b) Csepel zászlaja és lobogója.  

 

Csepel címerének leírása  

 

2. § A címer az 1. sz. melléklet szerinti csücskös talpú címerpajzs pajzstalpán, zöld 

mezőn, kék háttérben, jobbfelé fordított, ágaskodó fehér paripa. A pajzson nyugvó 

csőrös csatasisak arany koronája alól jobbra és balra kifutó sisaktakaró szalagok. A 

jobb irányba tartó kék, sárga/arany béléssel, a balra tartó vörös, fehér/ezüst béléssel 

ellátott. 

 

Csepel címerének használata 

 

3. § (1) A címert el kell helyezni a Képviselő-testület tanácskozására kijelölt 

helyiségében, a polgármester, az alpolgármesterek irodáiban. 

(2) A (1) bekezdésben meghatározott címer használata kizárólag hiteles 

alakban, méretarányosan, a címer színeinek megtartása mellett alkalmazható. 

(3) A címert fel kell tüntetni: 

a) a Polgármesteri Hivatal által használt levélpapíron, 

b) az önkormányzat nevében adott díszokleveleken, 1 

c) a nemzetközi kapcsolatok során, ünnepségeken, rendezvényeken, a várost 

bemutató kiállításokon, brossúrákon, 

d) az Önkormányzat hivatalos ünnepségeinek meghívóján. 

(4)2 A címer elhelyezhető és használható:  

a)  az önkormányzat intézményeinek, épületének homlokzatán és 

helyiségeiben,  

b)  az önkormányzat által alapított sajtótermékeken, önkormányzati  

kiadványokon, továbbá az önkormányzat nevében kiadott emlékérmen, 

egyéb tárgyon,  

c)  az önkormányzat választott t isztségviselői és önkormányzati  

képviselő-testület tagjainak, valamint a kerület köztisztviselőinek és 

közalkalmazottainak névjegykártyáján, arcképes hivatal i  igazolványain, 

                                                 
1 Módos í to t ta  a 18/2012.  (V I I .04 . ) önkormányzat i  re nde let  1 .  § -a.  Hatá lyos  2012.  jú l iu s  5 .  

napjátó l  
2 Módos í to t ta  a 18/2012.  (V I I .04 . ) önkormányzat i  re nde let  2 .  § -a.  Hatá lyos  2012.  jú l ius  5 .  

napjátó l  
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e minőségükre tekintettel vagy munkavégzésükkel összefüg gésben 

kiál l í tott egyéb igazolványain, kártyáin,  

d) az önkormányzat által támogatott rendezvényeken, programokon, 

i l letve ezekhez kapcsolódó, a támogatókat felsoroló internetes oldalon, 

amennyiben a támogatási megállapodás ezt engedélyezi, megjelölve a 

felhasználás időtartamát, valamint a felhasználásért felelős személy 

nevét és beosztását.  

 

 

Csepel zászlajának és lobogójának leírása 

 

4. § (1) Csepel zászlaja és lobogója a 2. sz. melléklet szerinti 3/3 – 2/3 arányú 

lobogó, váltakozó vörös és zöld lángnyelvekkel keretezve. A lángnyelvekkel 

keretezett fehér mező optikai középpontjában a település címere, a zászlórúd felé 

forduló fehér paripával. A címer körül arany optima normal betűvel írott jelmondat 

olvasható: „CSEPEL – ÁRPÁD FÖLDJE, A MAGYAR IPAR BÖLCSŐJE” 

(2) A függőzászló a 3. sz. melléklet szerinti 1/3 – 3/3 arányú függőzászló, váltakozó 

vörös és zöld lángnyelvekkel keretezve. A lángnyelvekkel keretezett fehér mezőben a 

település címere, jobbra néző fehér paripával. A fehér mezőben lévő címer 

magassági pozíciója úgy alakul, hogy a zöld pajzstalp felső széle a függőzászló 

felezővonalán van. A címer körül arany optima normal betűvel írott jelmondat 

olvasható: „CSEPEL – ÁRPÁD FÖLDJE, A MAGYAR IPAR BÖLCSŐJE” 

 

Csepel zászlajának és lobogójának használata 

  

5. § (1) Csepel zászlaját és lobogóját csak mint a kerületre utaló és díszítő jelképet 

lehet használni. A zászló és a lobogó a polgármester által engedélyezett 

eseményeken is alkalmazható.  

(2) Csepel zászlaját ki kell tűzni:  

a) az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és intézményeinek épületeinek 

homlokzatán és tanácskozó termeiben,  

b) az Önkormányzat ünnepi rendezvényein.  

6. § Csepel zászlaját az 5. §-ban meghatározottakon túlmenően alkalmazni  

a) a kerületben az önkormányzat által rendezett kulturális, szakmai és sport 

rendezvényeken, valamint  

b) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gazdasági társaságainak és 

intézményeinek rendezvényein lehet. 

 

A jelképek használatának engedélyezése 

 

7. § (1) Csepel címerének és zászlajának, lobogójának a 3. § és 5. §-ban 

foglaltaktól eltérő felhasználását, alkalmazását, vagy kereskedelmi forgalomba 

hozatal céljára történő előállítását a polgármester engedélyezi.  

(2) A címer, zászló és lobogó használata engedélyezhető 

a.) egy alkalomra, rendezvényre,  

b.) meghatározott időpontig történő felhasználásra,  

c.) meghatározott mennyiségű címerrel díszített termék, emléktárgy, jelvény 

kiadvány, stb. előállítására,  

d.) határozatlan időre, az engedély visszavonásáig terjedő időtartamra.  

(3) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:  

a) a kérelmező, felhasználó megnevezését, címét, illetve székhelyét, 

képviselőjének nevét, elérhetőségét, 

b) a címer, vagy zászló, lobogó felhasználásának célját,  

c) az előállítandó termék, kiadvány megnevezését, mennyiségét, a 

terjesztésének és forgalomba hozatalának módját,  
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d) a címer vagy zászló, lobogó felhasználásáért felelős személy nevét és 

beosztását, 

e) kereskedelmi célú forgalmazás esetén a forgalmazó várható bevételének 

számításokkal alátámasztott mértékének meghatározását.  

(4) A kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszített tárgy, kiadvány tervét.  

(5) Kereskedelmi célú forgalmazás esetén a címer vagy zászló használatát a 

polgármester a forgalmazóval megállapodásban engedélyezi. A megállapodásban 

a polgármester jogosult a kereskedelmi célú forgalmazáshoz történő hozzájárulást díj 

fizetéséhez kötni, melynek mértékét a kereskedelmi célú forgalmazásból származó, 

tervezett bevételt alapul véve a polgármester határozza meg.  

8. § (1) Az engedélynek tartalmaznia kell:  

a) a felhasználásra jogosult nevét és címét, székhelyét,  

b) az engedélyezett felhasználási cél megjelölését,  

c) az engedély érvényességének időtartamát,  

d) előállítás esetén az engedélyezett termék, kiadvány mennyiségét, a terjesztés, 

forgalomba hozatal módjával és a felhasználással kapcsolatos esetleges kikötéseket.  

(2) A címer, zászló vagy lobogó használatát a polgármester bármikor 

ellenőrizheti.  

(3) A címer, zászló vagy lobogó használatának engedélyezését, vagy az 

engedély iránti kérelem elutasítását, a korábban kiadott engedély visszavonását a 

polgármester nem köteles megindokolni. 

(4) A kiadott engedélyekről a Polgármesterei Hivatal nyilvántartást vezet.  

 

 

A „Csepel” városrésznév használata 

 

9. §3  (1) A „Csepel” városrésznév – bármely összetételében, ragozott vagy 

toldalékos alakban –  gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek, alapítványok, 

sajtótermékek, internetes hírújságok, blogok elnevezésében, a szervezetek 

tevékenységének gyakorlásához vagy működésük folytatásához, továbbá üzlet, 

épület vagy bármely más létesítmény megnevezésében, valamint nem az 

önkormányzat vagy intézménye vagy gazdasági társasága által szervezett 

rendezvények megnevezésében kizárólag a polgármester előzetes engedélyével 

használható. Engedélyköteles a névhasználat akkor is, ha a „Csepel” nevet 

emblémán, jelvényen, kiadványon, egyéb terméken, más dísz- vagy emléktárgyon 

kívánják használni.  

(2) A névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha  

a) a kérelmező szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe, magánszemély 

esetében   lakóhelye, tartózkodási helye Csepel közigazgatási területén van, vagy 

b) tevékenysége, működése jellemzően Csepelhez kötődik. 

(3) Nem engedélyköteles a névhasználat, amennyiben  

a) jogszabályi felhatalmazáson alapul,  

b) az az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok, intézmények és 

szervezeti egységeik elnevezésében, az általuk kiadott sajtótermék, az általuk 

működtetett internetes hírújság, blog elnevezésében szerepel, továbbá ha az az 

önkormányzat vagy gazdasági társasága vagy intézménye által üzemeltetett épület, 

létesítmény, vagy az általuk szervezett rendezvény elnevezésében szerepel, valamint 

ha az általuk kiadott emblémán, jelvényen, kiadványon, egyéb terméken, más dísz- 

vagy emléktárgyon szerepel, 

c) az a közösségi közlekedési eszköz állomása, megállóhelye nevének 

feltüntetésével megvalósuló névhasználat, 

                                                 
3 Módos í to t ta  az 1/2012. ( I .26 . ) önkormányzat i  rende let 1 .  §  (1 ) bekezdése .  Hatá lyos  2012.  

január  27.  napjátó l  azza l ,  hogy rendelkezése i t  a  fo l yamatban lévő ügyekben i s  a lkalmazn i  

ke l l .   
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d) az a csepeli társasházak és lakásszövetkezetek megnevezésében 

megvalósuló névhasználat. 

(4) A „Csepel” városrésznév használata iránti kérelmet írásban kell benyújtani a 

polgármesterhez, és a kérelemben meg kell jelölni:  

a) a kérelmező, felhasználó megnevezését, székhelye, telephelye, fióktelepe, 

magánszemély esetében  lakóhelye, tartózkodási helye címét, a magánszemélynek 

vagy a szervezet képviselőjének nevét, elérhetőségét, 

b) a névhasználat célját, 

c) az alapítani kívánt gazdasági társaság, társadalmi szervezet, alapítvány 

tevékenységének bemutatását,  

d) az üzletben, épületben vagy létesítményben folytatni kívánt tevékenység 

jellegét,  

e) sajtótermékek, internetes hírújságok, blogok tervezett tartalmát, témáit, 

f) a rendezvény résztvevői, meghívotti köreinek bemutatását, tervezett 

forgatókönyvét, programjait, 

g) a névhasználat időpontját vagy időtartamát, 

h) a névhasználat pontos formáját, 

i) a kérelemhez mellékletként csatolni kell: a szervezet létesítő okiratának eredeti 

vagy másolati példányát, a sajtótermékek, internetes hírújságok, blogok megjelenési 

formájának, felületének tervezetét,  üzlet, épület vagy bármely más létesítményen 

elhelyezett névhasználat tervezetét valamint az embléma, jelvény, kiadvány egyéb 

termék, dísz-vagy emléktárgy színes tervét, a tényleges méret és a nagyítás vagy 

kicsinyítés léptékének feltüntetésével.  

(5) A névhasználati engedély tartalmazza a közigazgatási hatósági eljárásról 

szóló mindenkor hatályos jogszabályban előírtakon túl a névhasználat időtartamát, 

célját, formáját, illetve módját,  a használat módjára vonatkozó egyéb feltételeket, 

kikötéseket, egyéb előírásokat, az engedély visszavonhatóságára történő 

figyelmeztetést és annak lehetséges okait. 

(6) A névhasználat – az irányadó jogszabályokra, vagy hatósági engedélyekre is 

figyelemmel – határozott, határozatlan időre, feltétel bekövetkezéséig, a 

tevékenység folytatásának idejére, egy vagy több alkalomra engedélyezhető. 

(7) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. 

9/A. §4 (1) Amennyiben a polgármester a névhasználatot nem engedélyezi, azt 

a későbbiekben visszavonja, vagy a jövőre nézve megtiltja, úgy döntését köteles 

megindokolni.  

(2) A névhasználati engedély kiadását meg kell tagadni, illetve a kiadott 

engedélyt vissza kell vonni, amennyiben a névhasználat 

a) módja, célja, körülményei jogszabályba ütköznek, 

b) az önkormányzat vagy a csepeli lakosság jogait, jogos érdekeit sérti vagy 

veszélyezteti, illetve egyéb okból méltatlan az önkormányzathoz. 

(3) A névhasználati engedély kiadását meg lehet tagadni,  

a) amennyiben ugyanazon tevékenység gyakorlásához  már névhasználati 

engedély került kiadásra, vagy a nevet már valaki jogszerűen használja, 

b) egyéb, különösen indokolt esetben.  

(4) A kiadott névhasználati engedélyt vissza lehet vonni, amennyiben  

c) a kérelmező azon tevékenységet, amelyhez kapta már nem folytatja, vagy az 

az engedély kiadása óta jelentősen megváltozott, 

d) az üzlet, épület, létesítmény már nem üzemel,   

e) az az engedélyben foglalt kikötések, feltételek ellenére történik,   

f) egyéb, különösen indokolt esetben. 

(5) Azon szervezet vagy magánszemély, amely a „Csepel” városrésznevet a 9. § 

(1) bekezdés tárgyi hatálya alá tartozó esetekben jelen jogszabályhely hatályba 

                                                 
4 Be ik tat ta  az 1/2012. ( I .26 . ) önkormányzat i  rende let  1.  §  (2 ) bekezdése .  Hatá lyos  2012.  január  

27.  napjátó l  azza l ,  hogy rendelkezése i t  a  fo l yamatban lévő ügyekben i s  a lka lmazn i  ke l l .   
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lépését megelőzően jogszerűen felvette és folyamatosan használja, utólagos 

engedély iránti kérelem benyújtására nem köteles.  

(6) E jogszabályhely hatályba lépése előtt felvett városrésznév használatát az 

engedélyező a jövőre nézve megtilthatja, ha  

a) a használat vagy annak módja, formája, célja és körülményei az 

önkormányzat vagy a csepeli lakosság jogait, jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti, 

illetve a használat egyéb okból méltatlan az önkormányzathoz, 

b) a használó mások névhasználathoz fűződő jogait sérti, 

c) egyéb, különösen indokolt esetben. 

9/B. §5 A polgármester a jelképek használatának, valamint a névhasználatnak az 

engedélyezéséről, az engedélyezés megtagadásáról, az engedély visszavonásáról 

vagy a használat megtiltásáról  önkormányzati hatósági eljárás során dönt, melyre 

irányadók a közigazgatási hatósági eljárásról szóló mindenkor hatályos törvény 

rendelkezései. 

 

A jelképek jogosulatlan, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő használata 

 

10. §6  

10/A. §7 Amennyiben a polgármester megállapítja a jelkép jogosulatlan vagy a 

rendeletben foglaltaktól eltérő használatát, úgy a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti jogkövetkezményeket 

alkalmazza azzal, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló törvény 94. § (2) bekezdése esetén bírság kiszabásáról dönthet. 

 

Záró rendelkezések  

 

11. § (1) E rendelet – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. július 19. napján 

lép hatályba azzal, hogy az e rendelet 2. §-ban meghatározott címer és a 4. §-ban 

meghatározott zászló és lobogó kötelezően 2012. január 1. napjától használandó. 

(2) A 34/1995. (XII.19.) Kt. számú rendelet szerinti önkormányzati jelképek 2011. 

december 31. napjáig használhatóak, ezt követően használatuk tilos. Az 

Önkormányzat a használatból kikerült jelképeket köteles méltó módon megőrizni. 

(3) Az Önkormányzat jelképeiről szóló 34/1995. (XII.19.) Kt. számú rendelet 2011. 

december 31. napján hatályát veszti.  

 

 

 

 

 

 

Borbély Lénárd sk. Dr. Szeles Gábor sk. 

polgármester  jegyző 
 

 

 

                                                 
5 Be ik ta t ta  az 1/2012. ( I .26 . ) önkormányzat i  rende let  1 .  §  (3 ) bekezdése.  Hatá lyos  2012.  január  

27.  napjátó l  azza l ,  hogy rendelkezése i t  a  fo l yamatban lévő ügyekben i s  a lka lmazn i  ke l l .  
6 Hatá lyon k ívü l  he lyez te  a 15/2012.  (V.24. ) önko rmányzat i  rende let  1 .  §  e )  pont ja .   
7
 Be ik ta t ta  az 21/2015. (V I . 3 . )  önkormányzat i  rende let  1.  §  (1 ) bekezdése.  Hatá l yos  201 5.  június  

4 .  napjátó l  
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1. sz. melléklet 

 

 

CSEPEL CÍMERE 
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2. sz. melléklet 

 

CSEPEL ZÁSZLAJA 
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3. sz. melléklet 

 

FÜGGŐZÁSZLÓ 
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