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A VÁROS CÍMERÉNEK ÉS ZÁSZLAJÁNAK 

ALKOTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL
/az id�közi módosításokkal egységes szerkezetben/ 

(HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE A 49/2013.(X.18.) SZ. RENDELETTEL) 

*Vác Város Önkormányzat a területén élô valamennyi nagykorú polgárnak 
véleményét kikérve és megismerve, a lakosság akaratán alapulóan e rendelettel 
dönt a történelmi címer és zászló újbóli használatáról. 

A címer leírása 

1. § 

A címer Vác sok évszázados városi történelmét szimbolizálja. Barokkizált pajzs kék 

mezôjében ezüst holdsarlón trónoló Sz�z Mária kék palástban, vörös ruhában. Bal 

térdén a mezítelen, arany glóriás gyermek Jézussal, ki bal kezében arany 

országalmát tart. Anyja jobb kezével, jobb vállán arany liliomos jogart nyugtat. A 

holdsarló jobb csúcsánál két-, a bal csúcsánál három ezüst liliom. A pajzson 

ötlombos arany címerkorona. 

A zászló leírása 

2. § 

A város zászlója vízszintesen vörös és kék (vörössel és kékkel vágott). A zászló 

középtengelyében, az árbóc felöli harmadában a város címere látható. A zászlót 

arany rojt szegélyezi. 

A címer és a zászló felhasználása 

3. § 

*/1/ A Képviselô-testület a városi címer és zászló kizárólagos felhasználási jogát 

fenntartja magának. 

/2/ A felhasználói jog magában foglalja a város címerének vagy zászlajának 

elôállíttatását, bármilyen formában és számban való használatát és viseletét, 

értékesítését, forgalomba hozatalát. 

* Módosította a 14/1997.(V.20.)sz.önk.rend.
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4. § 

*/1/ A Képviselô-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy nevében és 

képviseletében esetenként a felhasználói jogot más jogi és természetes személyek 

részére átruházza a következôk szeirnt: 

a. Nemzetközi, országos megyei vagy városi rendezvényen díszítô és a várost 

jelképezô céllal egyedi ingyenes hozzájárulással; 

b. Kereskedelmi célú, vagy más hasznot hozó tevékenység céljára, védjegyként, 

márkajelzésként, reklám és propagandatevékenység körében egyedi - 

ellenértéket is megállapító - szerzôdés ellenében. 

/2/ Az /1/ bek. b., pontja alapján kötött egyedi szerzôdés tartalmazza a felhasználás 

pontos körét, célját, az engedély idôtartamát. A szerzôdés a megjelenítés 

mennyiségét átalányszer�en is meghatározhatja. 

/3/ Az ellenértéket a felhasználás módja, tartalma és mennyisége alapján kell 

egyedileg meghatározni. 

*/4/ A polgármester az /1/ bek. b., pontja alapján kötött megállapodásokról köteles a 

Képviselô-testületet tájékoztatni. 

*5. § 

A város címerét és zászlóját csak a 4.§.-ban szabályozott esetekben, kizárólag hiteles 

alakban, az ábrázolás h�ségének megfelel�en szabad felhasználni.  

A címer méretarányos kicsinyítése a motívumokat nem sértheti.  

A címer csak önállóan alkalmazható, kivéve indokolt esetben a megfelel� körirattal 

ellátva.  

A címer és zászló megjelenítése csak fekete – fehér színben, vagy színében hitelesen 

történhet. 

*Módosította a 9/2007. (IV.13.) sz. önk.rend. 

  

6. § 

A Városháza épületének homlokzatán a városi címert tartósan, a városi zászlót 

hivatali idô tartamára és az ünnepnapokon szimbólumként el kell helyezni. 

7. § 
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A város zászlajának elsô - díszpéldányát Vác elsô textilgyára a SENIOR Váci 

Kötöttárúgyára készítette el. 

A testület ennek elismeréseként a SENIOR-t a városi zászló tiszteletbeli 

adományozója címével illeti meg és felhatalmazza arra, hogy a zászlóanya címet 

használja. 

* Módosította a 14/1997.(V.20.)sz.önk.rend.

8. § 
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9. § 

* Hatályon kívül helyezte a 14/1997.(V.20.)sz.önk.rend.

10. § 

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetésérôl a helyben szokásos 

módon a v.b. titkár  gondoskodik. 

 DR. BÓTH JÁNOS  SK.    DR.KOVÁCS  TIBOR SK. 
       Tanácselnök      VB-titkár

*Módosította a 4/2000. (II. 25.) sz. és a 14/1997.(V.20.)sz. önk. rendelet 

A másolat hiteles. 
Az alaprendelet kihírdetése 1989. december 19-én megtörtént. 
Az egységes szerkezetbe foglalásról a lakosság értesítése közzététel útján 
(legutóbb 2007. április 13-án) megtörtént. 

dr.Kovács Tibor  
jegyz�


