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Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

17/2009.(IX.30.) számú rendelete 

az önkormányzat jelképeiről 
 

 

Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontjában, továbbá a szabálysértésekről szóló 

1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésében és 16. § (2) bekezdésében biztosított 

jogkörében az önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet 

alkotja. 

 

Az önkormányzat jelképei 

1. § Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő 

szimbólumok: a címer és a zászló. 

 

A címer leírása 

2. § Az önkormányzat címere: A háromszögű pajzs kék mezejében, jobbra nyúló, 

könyökben behajlított, páncélkesztyű nélküli páncélos kar, három egymást 

keresztező, hegyükkel lefelé néző, arany nyílvesszőt tart. A pajzsláb ezüst mezejében 

vörös rózsa. A sisak jobbra fordult, nyitott sisak, koronával. Takaró: jobbról kék-

arany, balról vörös-ezüst. A pajzs alatt a takaróra támaszkodó szalagban a község 

neve: Külsősárd. 

 

A címer használatának köre és szabályai 

3. § Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet külön bejelentés nélkül 

használni lehet: 

 a) Az önkormányzat zászlaján (lobogóján) és annak változatain; 

 b) Az önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, a körjegyzőnek készített 

levélpapírok fejlécén, illetve borítékján. 

 c) Az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy 

emlékérmeken. 

 d) A körjegyzőség épületének bejáratánál, tanácskozótermében, és más 

protokolláris célt szolgáló helyiségeiben, a polgármester és körjegyző 

irodáiban. 

 e) Az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban. 

 f) Az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével 

foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon. 

 g) A községbe vezető utak mellett, a közigazgatási határnál lévő táblán. 

4. § (1) A 3. §-ban meghatározottakon felül az önkormányzat címerének bármely 

használatát írásban be kell jelenteni a polgármesternek. 

  A címer használatára vonatkozó bejelentésnek tartalmaznia kell: 

  a) a használó megnevezését, címét, 

  b) a használat célját, részletes leírását, 

  c) a használat időtartamát, 

  d) a felhasználásért felelős személy megnevezését. 

 (2) A címer használatára az (1) bekezdésben foglalt bejelentés megtörténtét 

követően kerülhet sor. 

 (3) A polgármester a bejelentéshez kapcsolódóan további tájékoztatást kérhet. 
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 (4) A polgármester a címer használatát megtiltja, ha a használat módja vagy 

körülményei az önkormányzat vagy a település lakosságának jogait vagy 

jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti.  

 (5) A polgármester a bejelentett címerhasználatról, a bejelentésben foglalt 

adatokról és a nyilvántartásba történő bejegyzésről (módosításról, törlésről) 

nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba történő bejegyzésről a használót 

írásban tájékoztatni kell. A nyilvántartásban foglalt adatok nyilvánosak. 

 (6) A polgármester a címerhasználat időtartama alatt jogosult ellenőrizni a címer 

használatával kapcsolatos körülményeket. A polgármester a címer további 

használatát megtiltja:  

  a) ha az ellenőrzés a használónak felróható módon eredménytelenül 

zárul, 

  b) a (4) bekezdésben rögzített esetben, 

  c) ha a címer használatára bejelentés nélkül vagy a bejelentéstől eltérő 

módon kerül sor. 

 (7) A címer használatával kapcsolatos eljárás önkormányzati hatósági ügy, 

lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 (8) A polgármester határozata ellen – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 11. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a képviselő-

testülethez lehet fellebbezést benyújtani. 

5. § (1) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az 

ne sértse a hiteles ábrázolást. 

 (2) Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való 

ábrázolására, akkor az fekete-fehér színben vagy a hordozó tárgy anyagának 

(fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak és 

színjelzéseinek megtartásával történhet. 

 

A zászló (lobogó) leírása 

6. § (1) A lobogó 2:1 méretarányú, álló téglalap alakú, fehér kelme. Az önkormányzat 

címere a zászlólap mértani közepén került elhelyezésre. A lobogó alsó éle 

arany rojttal díszített. 

 (2) A zászló 2:1 méretarányú, fekvő téglalap alakú, fehér kelme. Az 

önkormányzat címere a zászlólap mértani közepén került elhelyezésre, 

melynek alsó éle arannyal van rojtozva. 

 

A zászló (lobogó) használata 

7. § (1) A zászló, illetve lobogó külön bejelentés nélkül használható: 

  a) hivatalos állami ünnepek alkalmával, a Magyar Köztársaság 

zászlajával (lobogójával) együtt, 

  b) a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények 

alkalmából, más hivatalos zászlókkal (lobogókkal) együtt, 

  c) a képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén, 

  d) nemzeti, megyei, illetőleg helyi gyászesemény alkalmával a fekete 

zászlóval (lobogóval) együtt, 

  e) minden, a községgel összefüggő, vagy az önkormányzat részvételével 

rendezett eseményen. 

 (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon felül a zászló (lobogó) használatának 

bejelentésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
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8. §
1
  

 

Záró rendelkezés 

9. § (1) E rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba. 

 (2)
2
  

 (3)
3
  

 

 

                                                 
1
 A megelőző alcímmel együtt hatályon kívül helyezte 14/2012.(IV.13.) Külsősárd ör. Hatálytalan 2012.IV.15-től 

2
 Hatályon kívül helyezte 17/2009.(IX.30.) Külsősárd ör. Hatálytalan 2009.XI.1-től 

3
 Hatályon kívül helyezte 17/2009.(IX.30.) Külsősárd ör. Hatálytalan 2009.XI.1-től 


