
NAGYSIMONYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
l0/1994./X. 18 /számú képviselő-testületi rendelete 

a község címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről. 
Egységes szerkezetben a 9/2009.(III.19.) rendelettel. 

 
Nagysimonyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV . Tv. 1. (6) bekezdése. a./  
és a 16. § (1) bekezdés b./1 pontjaiban  biztosított jogkörében az önkormányzat jelképéről és azok 
használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja. 
 

Az önkormányzat jelképei 
 1.§ 

 
Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára és hagyományaira utaló díszítő 
szimbólumok: a címer és a zászló. 

A címer leírása 
2.§ 

 
Az Önkormányzat címere kékszínű hegyes végű pajzsban, zöld hármashalomra helyezett arany 
lombkoronából két arany búzakalász növekszik, felettük heraldikai arany csillag lebeg. A pajzson 
aranyrostélyos lovagi sisakra helyezett arany koronából kardot markoló, vörös nyelvű , kétfarkú arany 
oroszlán emelkedik ki. A pajzstartó jobbról kék-arany , balról vörös-ezüst. 
 
 

A címer használatának köre és szabályai. 
 3.§ 

 
(1) Az Önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet: 
      a./ az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó illetve gumi bélyegző pecsétnyomó esetében 
legkisebb 4o mm, gumi bélyegző esetében legnagyobb 35 mm, megfelelő körirattal ellátva / Nagysimonyi 
Község Önkormányzata/. 
     b./ az Önkormányzat zászlaján, és annak változatán, 
     c./ az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek készített levélpapírok fejlécein, illetőleg borítékján, 
     d./ az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérméken, 
jelvényeken, 
     e./ községháza és intézmények épületének bejáratánál, tanácskozóteremben, más protokolláris célt 
szolgáló   helyiségekben, 
     f./ Önkormányzat, valamint intézményei vezetői irodájában, 
     g./ az Önkormányzat és szervei által megjelölt, vagy készített, kiadott kiadványokon, meghívókon, 
emléktárgyakon, 
     h./ a községbe vezető út mentén a közigazgatási határt jelző táblán. 
 
(2) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét csak protokolláris célból, valamint szerződésekre, 
megállapodások hitelesítésekor, az önkormányzat belső működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos 
rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható. 
(3) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem használható. 
 

4.§.1 

 
(1) A 3. § b.) pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa készített kiadványokon, 
vagy jellegzetes termékeken az Önkormányzat címerének használatát -  kérelemre- e rendelet alapján a 
polgármester engedélyezheti az önkormányzat hatósági ügyekre vonatkozó szabályok szerint. 
 
(2) Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználás esetén a címer használatáért gyártási és forgalmazási díjat 



kell fizetni. A díj mértékét a polgármester állapítja meg. 
 
(3) A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formájában, vagy az elért árbevétel arányában. 
 
(4) A (3) bekezdésben szereplő átalány összege 2.000 Ft-tól 10.000 Ft-ig terjedhet. Az árbevétel után 
megállapítható díj mértéke az éves árbevétel 1 %-a, de legkevesebb 2.000 Ft. 
 
(5) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 
a.) A kérelmező megnevezését, címét, 
b.) a címer használatának célját, 
c.) az előállítani kívánt mennyiséget, darab számot, 
d.) a címer előállításának anyagát, 
e.) terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját, 
f.) a használat  időtartamát, 
g.) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát, 
h.) a használásért felelős személy megnevezését, 
 
(6) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 
a.) az engedélyes megnevezését és címét, 
b.) az előállítás anyagát, 
c.) az engedélyezett felhasználás célját,  
d.) az előállításra engedélyezett mennyiséget, 
e.) a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát biztosítva az automatikus 
meghosszabbítást, 
f.) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket, 
g.) a címer felhasználásért felelős személy megnevezését, 
h.) a címer használatáért fizetendő díjat. 
(7) A kiadott engedélyekről a körjegyzőség hivatala nyilvántartást vezet. 
 
(8) Az engedély kiadását meg kell tagadni, ha a jelen § (5) (6) bekezdésében foglaltak betartása nem 
biztosított, vagy a címer tervezett használata a település hírnevét sértené. 
 
(9) A kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja, ha a címer használata az engedélyben foglaltaktól 
eltérően, vagy a község hírnevét, illetőleg a címer szimbolikus jellegét sértő módon történik. „ 
 

 
A Zászló leírása 

 
 5.§ 

 
(1) A zászlólap- arányában a zászlórúd felöl nézve 1:2 arányú téglalap. A zászló színe fele arányban a 
címerpajzs alapszínénél egy árnyalattal sötétebb kék, fele arányban aranyszínű. A zászlólap közepén az 
önkormányzat címere található. A zászló alsó vége arannyal rojtozott. A zászlórúd fából készül, natúr 
színben. 
 
(2) Az önkormányzat zászlaja esetén az arányt meghatározó téglalap rövidebb oldala 1 méter. 
 
(3) Az önkormányzat dísz-zászlaja a képviselő-testület tanácskozótermében kerül elhelyezésre. 
 

 
 
 
 



A Zászló használata. 
 

 6.§ 
 
(1) A zászló lobogó formájában is használható. A zászló(lobogó) vagy annak méret-arányos változatai 
használhatók: 

a./ hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt, 
b./ község életében jelentős események alkalmával , más hivatalos zászlókkal együtt, 
c./ nemzeti illetve megyei, községi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt félárbocra 

eresztve, 
d./ minden esetben a község életével, vagy az önkormányzat részvételéve rendezett eseményeken. 
 

(2) A zászló előállításánál a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni  
 

Záró rendelkezés. 
 

 7.§ 
 
(1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
(2) 1  E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás 
létesítéséről szóló Brüsszelben , 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a 
megállapodást kihirdető 1994. évi I. Tv. 3. §-ával összhangban az Európai Közösségeknek a jogszabályaival 
összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. „ 
 

Nagysimonyi, 1994. október 18. 
 
                 /:Molnár Miklós:/                                                                           /:Major Tiborné:/ 
                    polgármester                                                                                     körjegyző 
 
A hirdetőtáblán történt kifüggesztéssel kihirdetve. 
 
1994. október 19. 
 
 
                             /:Major Tiborné:/ 
                                 körjegyző 
 
                                    
Egységes szerkezetbe foglalva: 2009. március 19. 
 
        
                 /:Lábos András:/                                                                          /:Major Tiborné:/ 
                   polgármester                                                                                 körjegyző 
 
1  9/2009.(III.19.) rendelet  

  


