
Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének 
a helyi címer használatának rendjérıl, valamint a “Kispest” név 

felvételérıl és használatának rendjérıl és a Kispest zászló használatának 
rendjérıl szóló 48/2005. (XII.13.), 19/2004. (IV.13.), 18/2001. (V.25.), 

4/2001. (II.28.) rendelettel módosított és kiegészített 16/1994. (IX. 22) számú 
rendeletének egységes szerkezetbe foglalt szövege 1 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdésének a) 
pontja, valamint a szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) 
bekezdése és a 16. § (2) bekezdése alapján a képviselı-testület az önkormányzat 
címerérıl, a Kispest név felvételérıl és használatának rendjérıl, valamint a 
Kispest zászlóhasználatának a rendjérıl az alábbi rendeletet alkotja: 2 
 

1.§ 
 

Az önkormányzat címere (szembıl nézve) két egyenlıtlen részre osztott pajzs, 
felsı kék, vizszintesen feketével vonalazott mezejében kilencfokú arany 
gereblyét tartó két ágaskodó arany oroszlán.  3 
Az alsó vörös függölegesen feketével vonalazott mezı bal oldali részében 
egymásra helyezve kalapács és harapófogó, jobb oldali részében gyalu, körzı és 
derékszögelı.  4 
A szerszámok arany színőek. 
Melléklet: Grafikai  ábrázolás 
 

2. § 
 

/1/    Az önkormányzat címerét mint díszitı és utaló jelképet használni lehet az 
önkormányzat körpecsétjén. 
/2/    Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az önkormányzat hivatalos 
pecsétje. 
 

3. § 
 

Az önkormányzat és szervein kívül más jogi személy számára az általa készített 
kiadványokon vagy jellegzetes termékeken a címer használata kérelemre a 
polgármester által engedélyezhetı.  

 
 

                                                           
1 A rendelet címét módosította a 18/2001. (V.28.) Ökr. 1.§-a 2001. május 25-ei hatállyal. 
2 A rendelet preambulumát módosította a 19/2004. (IV.13.) Ökr. 1.§-a 2004. április 13-ai hatállyal. 
3 Az 1. § elsı mondatát módosította a 48/2005. (XII.13.) Ökr. 1.§-a 2005. december 13-ai hatállyal. 
4 Az 1. § második mondatát módosította a 48/2005. (XII.13.) Ökr. 2.§-a 2005. december 13-ai hatállyal. 



4. § 1, 2 
 
A Bp. Fıv. XIX. kerület Kispest zászlóját - mint utaló és díszítı jelképet - 
hiteles alakban, az ábrázolás hőségének, a méretarányok és a színek pontos 
megtartása mellett lehet felhasználni, illetve alkalmazni. 
 

5.§ 1, 2 
 
Bp. Fıv. XIX. kerület Kispest zászlójának leírása: 
 
A zászló téglalap alakú, oldalainak aránya 3 : 2, a világoskék és fehér mezıben 
középen Kispest címere helyezkedik el, a mellékelt ábra szerint. A zászló rúdja 
lándzsahegyben végzıdik, a rudat szalag formájában kék-fehér színek fonják 
végig. Indokolt esetben a rúd egy színben is használható. 
 

6.§ 1, 2 
 
Kispest zászlaja engedély nélkül használható: 
 
 a.) a Városháza, a Kispesti Önkormányzat intézményeinek épületein,  
                tanácskozó és közösségi termeiben,  

b.) az állami és nemzeti ünnepeken az Önkormányzat és intézményeinek  
      rendezvényein a Városháza elıtti zászlórúdon felvonva, 

 c.) a helyi kisebbségi önkormányzatok épületein, tanácskozó termeiben. 
 

7.§ 1, 3 
 
(1) Kispest zászlójának szokásostól eltérı felhasználását, alkalmazását vagy  

forgalomba hozatala céljából történı elıállítását a képviselı-testülete 
engedélyezi. 

 
(2) A kiadott engedély érvényessége szólhat:  
 a.) egy esetre (rendezvényre, alkalomra), 
 b.) meghatározott idıpontig történı felhasználásra, 
 c.) visszavonásig történı felhasználásra, alkalmazásra. 
 
(3) A képviselı-testület az engedély kiadását indokolással megtagadhatja. 

                                                           
1 A rendelet 5.-10.§-át beiktatta és az eredeti paragrafusok számozását 12-17.§-ra változtatta a 18/2001. (V.25.) 
Ökt. rend. 2.§-a 2001. május 25-ei hatállyal. 
2 A rendelet eredeti 4-§-át ahatályon kívül helyezre és a 5-7 § számozását 4-6-ra változtatta a 19/2004. (IV.13.) 
Ökt. rend. 2.§-a 2004. április 13-ai hatállya. 
3 A rendelet eredeti 8. § számozását 7. §-ra változtatta és a szövegét módosította a 19/2004. (IV.13.) Ökt. rend. 3. 
§-a 2004. április 13-ai hatállyal. 



 
8. §1 

 
Szabálysértést követ el és 30 000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható, aki 
Kispest címerét, zászlaját, vagy nevét az e rendeletben foglalt rendelkezésektıl 
eltérıen, vagy jogosulatlanul, vagy közösséget sértı módon használja, 
alkalmazza vagy forgalomba hozza, illetve ilyen célból elıállítja, vagy 
méltóságát sérti. 

 
9. § 2 

 
Gazdasági, társadalmi szervezetek, intézmények, jogi személyek és jogi 
személyiség nélküli, gazdasági társaságok részére elnevezésükhöz, 
tevékenységük gyakorlásához vagy mőködésük folytatásához 

a “Kispest” név, vagy megjelölés, valamint a Kispest névvel alkotott minden 
megjelölés, név használata engedélyéhez kötött. 

 
10. §  3 5 

 
(1) A Kispest címerének, a zászlajának, vagy nevének az e rendeletben foglaltak 

szerinti használata iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani. 
(2) A kiadott engedély érvényessége szólhat: 

a, a tevékenység folytatásának idıtartamára, 
b, meghatározott idıpontig történı felhasználásra, 
c, egy alkalomra. 

 
11. § 4, 5 

 
Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 
 a, a kérelmezı megnevezését, székhelyét, 
 b, a kérelmezı tevékenységi körét, 
 c, a használat célját és módját, valamint idıtartamát. 
 
 
 
                                                           
1 A rendelet eredeti 9-10.§-át hatályon kívül helyetre, valamint 11. § számozását 8.§-ra változtatta és szövegét 
módosította a 19/2004. (IV.13.) Ökt. rend. 4-5.§-a 2004. áprilsi 13-ai hatállyal. 
2 A 12.§ számozását 9.§-ra változtatta és szövegét módosította a 19/2004. (IV.13.) Ökt. rend. 6.§-a 2004. április 
13-ai hatállyal. 
3 A 13. § számozását 10.§-ra változtatta és szövegét módosította a 19/2004. (IV.13.) Ökt. rend. 7.§-a 2004. 
április 13-ai hatállyal. 
4 A 14. § számozását 11. §-ra változtatta 19/2004. (IV.13.) Ökt. rend. 8.§-a 2004. április 13-ai hatállyal. 
5 Az 5.§-10.§ sorszámozását 12-17.§-ra változtatta a 18/2001. (V.25.) Ökt. rendelet 2.§-a 2001. május 25-ei 
hatállyal. 



 
12. § 1 2 

 
(1) A használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 

a, a jogosult megnevezését, székhelyét, 
b, az engedélyezett használat célját, 
c, az engedély érvényességének idıtartamát. 

(2) A közigazgatási megjelölés vagy név engedélyezett használatának 
ellenırzésérıl a polgármester gondoskodik 

(3) A címer, vagy a zászló, vagy Kispest név használatát, alkalmazását, vagy 
elıállítását nem szabad engedélyezni, a kiadott engedélyt pedig vissza kell 
vonni, ha a használat vagy forgalomba hozatal módja vagy körülményei a 
kerületi önkormányzat vagy kispest lakosságának jogait, vagy jogos érdekeit 
sérti, vagy veszélyezteti. 

 

13. § 1 
3

 
 

A kiadott engedélyekrıl a polgármester a Polgármesteri Iroda útján 
nyilvántartást vezet. 

 
14.§ 3 4 

 
A kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a használat vagy annak célja, módja és 
körülményei a kerületi Önkormányzat vagy a kerületi lakosság jogait, jogos 
érdekeit sérti, vagy veszélyezteti. 
A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a felhasználó az engedélyben 
meghatározott feltételeket, elıírásokat megsérti. 
 

15.§ 5 

 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  
 
 
         dr. Istvánfi Sándor sk.                                                 Timár Béla sk. 
                  jegyzı                                                            Kispest polgármestere 
                                                           
1 Az 5.§-10.§ sorszámozását 12-17.§-ra változtatta a 18/2001. (V.25.) Ökt. rendelet 2.§-a 2001. május 25-ei 
hatállyal. 
2 A 15.§ számozását 12.§-ra változtatta és szövegét módosította a 19/2004. (IV.13.) Ökt. rend. 9. §-a 2004. 
április 13-ai hatállyal. 
3 A rendelet eredeti 16.§-át hatályon kívül helyezte és a 17.-18.§ számozását 13-14.§-ra változtatta a 19/2004. 
(IV.13.) Ökt. rend. 10-11.§-a 2004. április 13-ai hatállyal. 
4 A rendelet 18.§-át beiktatta a 18/2001. (V.25.) Ökt. rend. 4.§-a 2001. május 25.-ei hatállyal. 
5 A rendelet eredeti 19.§-át hatályon kívül helyezte és a 20.§ számozását 15.§-ra változtatta a 19/2004. (IV.13.) 
Ökt. rend. 12-13.§-a 2004. április 13-ai hatállyal. 
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KISPEST ZÁSZLÓJA 
(asztali) 


