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    Dr. Mészár Erika
       a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete•

a Józsefváros önkormányzati jelképeinek (címer, zászló, lobogó) alapításáról, és a jelképek 
használati rendjéről szóló

13/1996. (III. 8.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 
32.  cikk  (1)  bekezdés  i)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva,  a  helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a következőket rendeli el.

1.§ A Józsefváros önkormányzati jelképeinek (címer, zászló, lobogó) alapításáról, és a jelképek 
használati rendjéről szóló 13/1996. (III.8.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. 
§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Józsefváros címere álló háromszögletű zöld pajzson a pajzs pereméig érő arany latin kereszt, 
közepén azonos formájú boglárpajzs zöld mezejében lebegő, aranyszínű egytornyos, két nyitott 
szárnyú,  egykapus  vár,  belül  felhúzott  őrrostéllyal,  vörös  toronytetővel.  A  pajzson  vörössel 
bélelt,  vörös  és  kék  kövekkel  díszített  ötlombos  arany korona nyugszik.  A címerpajzsot  két 
oldalról,  hátsó lábaikon álló aranyszínű misztikus állatok tartják karmaik között.  Jobboldalról 
felfelé ívelő farkú hímoroszlán, baloldalról szárnyas griffmadár tartja. A pajzs alatt zöld színű, 
aranybélésű szalag lebeg, közepén „Józsefváros” felirattal.”

2.§ A Rendelet 2. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

(1a)  Józsefváros egyszerűsített  címere  álló  háromszögletű zöld pajzson a pajzs pereméig  érő 
arany latin  kereszt,  közepén  azonos  formájú  boglárpajzs  zöld  mezejében  lebegő,  aranyszínű 
egytornyos, két nyitott szárnyú, egykapus vár, belül felhúzott őrrostéllyal, vörös toronytetővel. A 
pajzson vörössel bélelt, vörös és kék kövekkel díszített ötlombos arany korona nyugszik. A pajzs 
alatt aranyszínű, zöldbélésű szalag lebeg, közepén „Józsefváros” felirattal.

3. § Ez a rendelet 2012. március 1-én lép hatályba.

4. § Az e rendelet hatályba lépése előtt használatban lévő címer lecserélésének határideje 2012. 
december 31. napja.
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