
K A Z I N C B A R C I K A 
Város Tanácsának 1/1970. (X. 29.) számú 

rendelete Kazincbarcika város címeréről 

és haszná la tának rendjéről 

1971. 





Kazincbarcika Város Tanácsa az 1954. évi X. tv. 

8. §-ában biztosított jogkörében, Kazincbarcika vá-

ros címerének alkotásával és használatának rendjé-

vel kapcsolatos kérdéseket a következőképpen sza-

bályozza. 

A város címerének leírása 

1. § 

(1) A város címere pajzs alakú. A pajzs fölött teljes 
szélességben Kazincbarcika felirat, enyhén átformált arany-
színű nagyblokk betűkkel. Az. aranyszínű háttérben jobbról 
ötágú vörös csillag, középen fehér csőrendszerrel fehér tar-
tály , árnyékolt oldalán fekete raszterekkel. A csillag alatt 
sárga hűtőtorony fekete raszterekkel. A tartály és hűtő-
torony árnyékoló raszterei világos mezőben feketék, sötét 
mezőben világosak, jelzi a városra jellemző nagyüzemeket. 
A pajzs szélén balról fekete h aj lat világoszöld raszterekkel, 
jelzi a várost körülvevő dombot. A pajzs alsó harmadában 
fekete alapon világoskék raszterek folyót jelölő hullámfol-
tokban jelzi a Sajó folyót. A tartály alatt középen aranyszínű 
bányászjelvény: két egymást keresztező kalapács, jelzi a bá-
nyászatot. A pajzs kerete arany, az arany háttérben vékony 
fekete vonalban folytatódva. 

A városi címer használatának köre 

2. § 

(1) A város címere a településre utaló és díszítő jelkép. 
A város címere a jogszabályokban foglalt hivatalos (hatósági) 
tevékenység, eljárás során nem alkalmazható, tehát az állami 
címernek a 42 28/1949. (IX. 7.) MT. rendelet 4. §-ában előírt 
használatát a helyi címer nem helyettesítheti. 

(2) A város címere díszítő és utaló jelképként használ-
ható az a láb bi esetekben: 

— a protokális rendezvényeken, 
— a díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy 

emlékérmeken, 

— a tanács vb. vezetői részére kizárólag protokolárís 
felhasználásra készített levélpapíron fejlécként, 

— a város történetével, életével, fejlődésével stb. fog-
lalkozó kiadványokon, 



— az idegen forgalmi kiadványo ko n, 
— a tanács üzemeinek egyes jellegzetes termékein, 
— a városra utaló emléktárgyakon. 
(3) A város címerét tanács alá nem rendelt szervek 

csakis a jelen tanácsi rendeletben megj elölt körben, a városi 
tanács vb. elnökének előzetes engedélye alapján használ-

hatják. 

(4) A város címerének használatára vonatkozó enge-
dély érvényessége meghatározott időpontig, vagy visszavoná-
sig szólhat, Erről a Végrehajtó Bizottság elnöke által kiadott 
engedélyben kell határozni. 

(5) A védj egyről szóló 1969. évi IX. törvényb en foglal-
tak alapján a helyi címert védj egyként sem tanácsi, sem más 

szervek nem használhatják. 
(6) Az emléktárgyakon, érmeken, jelvényeken és más 

tárgyakon történő felhasználás esetén a tárgyak engedélyezé-
sére vonatkozóan változatlanul a 23/1963. (IX. 21.) Korm. sz. 
rendeletben foglaltak szerint kell eljárni azzal, hogy a Képző-
és Iparművészeti Lektorátus előtti eljárást megelőzően be 
kell szerezni a (3) pontban megj elölt engedélyt. 

3. § 

(1) A városi címer használatára vonatkozó engedély-
kérelmet a városi tanács végrehajtó bizottsága elnökéhez 
írásban kell benyújtani A kérelemnek tartalmaznia kell: 

— a kérelmező nevét, címét, 
— a címer felhasználásának, illetve előállításának cél-

ját, 
— az előállítás esetén az előállítandó mennyiséget, 
— terjesztés, illetőleg forgalombahozatal módját, 
— kereskedelmi forgalom esetén az egységárat, 
— a címer használatának időtartamát, 
— a címer felhasználásáért felelős személy nevét és 

beosztását. 
A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgy 

mintáját, valamint annak egy fényképmásolatát. 
(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tar-

talmaznia kell: 

— az engedélyes nevét, címét, 
— az engedélyezett felhasználási cél megjelölését, 
— a használat időtartamát, 

— a terjesztés, illetőleg a forgalombahozatal módjával 
kapcsolatos kikötéseket, 



— a nyilvántartáshoz csatolandó minta tárgyak benyúj-
tásának határidejét. 

4. § 

(1) A kiadott engedélyekről a Városi Tanács Végre -
hajtó Bizottságának Titkársága nyilvántartást vezet. A nyil-
vántartásnak tartalmaznia kell: 

— az engedély sorszámát és iktatószámát, 
— az engedélyes szerv vagy személy nevét, címét, 
— az engedélyes szerv részéről a felhasználásért fele-

lős személy nevét, 
— az engedély érvényességének határidejét, 
— előállítás esetén az engedélyezett darabszámot, 
— mintadarabok megjelölését és nyilvántartási számát, 
— jegyzetrovatot. 
(2) Ha a Végrehajtó Bizottság elnöke a kiadott enge-

délyt visszavonta, e körülményt a jegyzetrovatban fel kell 
tüntetni, továbbá azt is, hogy az engedélyezett felhasználás-
sal kapcsolatban folyt-e szabálysértési eljárás. 

(3) Tilos az engedély kiadása a városi címer használa-
tára vagy előállítására, ha a használat, illetőleg a forgalomba 
hozatal módja, vagy körülménye a város jó hírnevét, vagy a 
város lakosságának érzületeit sértheti. 

Szabálysértési rendelkezések 

5. § 

(1) Aki ezen tanácsrendeletben foglalt előírásokat meg-
szegi, vagy kijátssza, illetve azok megszegésében vagy kiját-
szásában közreműködik, szabálysértést követ el és 1000 Ft-ig 
terjedhető' pénzbírsággal sújtható. 

(2) A szabálysértési eljárás lefolytatása a Városi Ta-
nács V. B. Igazgatási Osztályának hatáskörébe tartozik. 

Jelen tanácsrendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
Kazincbarcika, 1970. október 29. 

Jancsurók Barnabás s. k. 
vb - titkár 

Takács István s. k. 
tanácselnök 



Fk.: Takács István 



1.006/1954. (I. 28.) számú 
min i sz t er tanács i ha tározat 

Oroszlány, Kaz incbarc ika , Tata és Keszthely 
község várossá a lakí tásáról . 

1.A Minisztertanács az 1950. évi I. törvény 6. §-ában 
foglalt fe lhata lmazás alapján Oroszlány, Kazincbarcika, 
Tata és Keszthely községet 1954. február hó 1 -ével já-
rási tanáccsal egy tekintet alá eső várossá alakítja át. 

2 . E g y i d e j ű l e g Berente és Kaz incbarc ika községet 
egyesíteni kell. 




