
Nagyecsed Város Önkormányzat
Képviselő-testületének

7/2011. (III.7.)

önkormányzati rendelete

A helyi címer, zászló és lobogó alapításáról és használatának rendjéről
(egységes szerkezetben a 12/2012. (V.30.) és a 16/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelettel)

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 1.§ (6) bekezdésének a) pontjában,
a 12. § tekintetében a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

2. § Az önkormányzat címere álló, csücskös talpú pajzs zöld mezejében lebegő, jobbra lépő, 
kiöltött vörös nyelvű, koronás arany oroszlán felemelt jobbjában átlós helyzetű, ezüst tőrt tart, az
oroszlán farka három felé ívelődik, a középső ív hársfalevélben végződik.
Külső díszként a pajzs felett fekete betűkkel a felirat: NAGYECSED.

3. § (1) Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:

a) az önkormányzat körpecsétjén,  amely legalább 40 milliméter átmérőjű pecsétnyomó, vagy
legfeljebb 35 milliméter átmérőjű gumibélyegző, megfelelő körirattal ellátva,
b) az önkormányzat zászlaján és annak változatain,
c) az önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek készített 
levélpapírok fejlécén és borítékján, 
d) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken,
e) 1  a közös önkormányzati hivatal épületének bejáratánál, dísztermében (tanácskozó termében)
és más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben,
f) az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban,
g) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó 
kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,
h) a helytörténeti gyűjtemény helyiségeiben.
i) az önkormányzat által alapított sajtóterméken és a helyi média adásában,
j) nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi célból,
k) az önkormányzati intézmények épületén, helyiségeiben és kiadványain,
l) 1 egyéb városi ünnepségeken, rendezvényeken, konferenciákon, ezek meghívóin és  plakátjain.

(2) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét:

a) az önkormányzat és más belföldi és külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban 
protokolláris célból,
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b) szerződések, megállapodások hitelesítésekor,
c)  az  önkormányzat  belső  működésével  és  szervezeti  felépítésével  kapcsolatos  rendelkezések,
kitüntető oklevelek hitelesítéskor 
használható.

(3) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem használható.

4. § (1) A címert kizárólag hiteles alakban, a méretarányok és a színek megtartása mellett szabad
ábrázolni.

(2) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a 
hiteles ábrázolást.

(3) Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására,
akkor annak ábrázolása csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében, de a
heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.

5. § (1) Az önkormányzat és szervein, valamint az önkormányzat intézményein kívül más 
természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek számára az általuk
készített  kiadványokon  vagy  jellegzetes  termékeken  az  önkormányzat  címerének  használatát
kérelemre a polgármester engedélyezheti.

(2) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetében a címer használatáért gyártási és 
forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a rendeletben foglalt szabályok figyelembevételével
a polgármester állapítja meg.

(3) A díj megállapítása történhet egyösszegben, évi átalány formájában vagy az elért árbevétel
arányában.

(4) A (3) bekezdésben szereplő egyösszegű díj, valamint az átalány összege 10 000 Ft-tól       500
000Ft-ig terjedhet. Az árbevétel után megállapítható díj mértéke az éves árbevétel 0,1%-a, de
legkevesebb 10 000 Ft.

6. § (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, címét,
b) a címerhasználat célját,
c) az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),
d) a címer előállításának anyagát,
e) terjesztés, és forgalomba hozatal esetén annak módját,
f) a használat időtartamát,
g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát vagy fényképmásolatát),
h) a felhasználásért felelős személy megnevezését.

(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) az engedélyes megnevezését és címét,
b) az előállítás anyagát,
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c) az engedélyezett felhasználás célját,
d) az előállításra engedélyezett mennyiséget,
e) a felhasználás idejét, vagy az engedély érvényességének időtartamát,
f) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó kikötéseket,
g) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését,
h) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.

(3)2 A kiadott engedélyekről a Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartás vezet.

7. § Az engedély érvényessége szólhat:

a) eseti jelleggel,
b) meghatározott időtartamra, 
c) visszavonásig.

8. § Az engedélyező a címer használatára vonatkozó engedélyt visszavonja, ha az engedélyes a 12.
§-ban meghatározott szabálysértést elkövette.

9. § A zászló színe fehér, alakja 1:2 arányú fekvő téglalap, ahol az arányt meghatározó téglalap
rövidebb  oldala  1  méter.  A  téglalap  első  harmadában  helyezkedik  el  a  címer,  felette
NAGYECSED felirattal.

10. § A zászló lobogó formájában is használható. A lobogó színe fehér, alakja 2:1 arányú álló
téglalap,  ahol  az  arányt  meghatározó  téglalap  rövidebb  oldala  1  méter.  A  téglalap  első
harmadában helyezkedik el a címer, felette NAGYECSED felirattal.  A lobogó rúddal ellentétes
végén arany rojt.

11. §(1) A zászló és a lobogó, vagy annak méretarányos változatai használhatók:

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,
b) a város életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más 
hivatalos zászlóval együtt,
c) a képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén,
d) nemzeti, illetőleg megyei gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbocra
eresztve,
e) minden, a várossal összefüggő vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményen.

(2) A  zászlónak  és  a  lobogónak  az  (1)  bekezdésben  foglaltakon  túli  használatának
engedélyezésére és a használatáért fizetendő gyártási és forgalmazási díjra vonatkozóan az 5.-8 §-
okat kell alkalmazni.

12. §3

13. § (1) Ez a rendelet 2011. március 15-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a a helyi címer, zászló és lobogó alapításáról és használatának rendjéről szóló
22/1994.(XII.09.), valamint az azt módosító 21/2005 (X.28.) önkormányzati rendelet .

  Kovács Lajos                                           Dr.Bölcsik István 
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  polgármester                                                                                                     jegyző

2 Módosította: a 16/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet. hatályos: 2020. január 1-től
3 Hatályon kívül  helyezte a  10/2012.  (V.30.)  önkormányzati  rendelet  1.§ d)  pontja.  Hatályos:
2012. május 31-től.
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