
 

 
2017. április 10. Képviselő-testületi ülés 

 
Előterjesztés 

 

3. napirendi pont - Döntés a község címeréről, zászlajáról, lobogójáról és azok 

használatáról szóló rendelet módosításáról, rendeletalkotás; 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Készítette: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 

 
Tisztelt Képviselő-testület 
 

A község címeréről, zászlajáról, lobogójáról és azok használatáról szóló Vámosszabadi Községi 
Önkormányzatának 9/1994. (XII. 1.) önkormányzati rendelet felújítása vált szükségessé. A 
rendelet 1994. évi megalkotása óta módosításon nem esett át, azonban az eltelt 23 évben 
végbement jogszabályváltozások és technikai újítások indokolják, hogy címerhasználatot 
szabályozó helyi rendelet napjaink követelményeinek is megfeleljen. 
 
A rendelet módosításának igénye azon konkrét ügy kapcsán merült fel, hogy a sikeresen elnyert 
OVI-FOCI pályázat kapcsán a szerződő fél, az Ovi Foci Alapítvány a honlapján megjeleníteni 
kívánja Vámosszabadi címerét, amelyhez kéri az önkormányzati hozzájárulást. 
A fenti jogszabály rendelkezéseit megvizsgálva megállapítottuk, hogy a jelenlegi szabályozás nem 
ad arra lehetőséget, hogy ezt az engedélyt a polgármester aláírja.  
A rendelet megalkotásakor nem merült fel annak igénye, hogy a település saját honlapot 
üzemeltessen, így erre az esetre vonatkozó címerhasználatot sem rendezte. A 
www.vamosszabadi.hu honlapon a címerhasználat jogszerűségének rendezése érdekében a 
rendelet szövegébe célszerű beemelni az erre vonatkozó szövegrészt. 
 
A rendelet-tervezet javasolt szövegezés tömörebben, átfogóan szabályozza a községi címer 
használat eseteit. 
A javasolt szabályozás az alábbi esetekben tenné lehetővé a címerhasználatot: 
a) a község zászlaján 
b) községháza épületén, tanácskozó termeiben, házasságkötő termében, önkormányzat hivatali 
helyiségeiben, díszítőelemként középületen, közterületen; 
c) protokolláris és ünnepélyes rendezvényeken ezek propaganda anyagain; 
d) a képviselő-testület és polgármester által kiadott díszpolgári és más díszokleveleken, 
emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken; 
e) önkormányzat meghívóin; 
a képviselő-testület, és bizottságai meghívóin; 
f) a község életével, történelmével, fejlődésével foglalkozó ismeretterjesztő vagy ilyen jellegű 
önkormányzati kiadványokon; 
g) a község tisztségviselői által használt protokolláris levélpapíron, valamint az ahhoz tartozó 
borítókon, a képviselő-testület és bizottságai felhívásain, programjain, tervein, társadalmi 
szervezetekkel kötött megállapodásokon, szerződéseken; 
h) a községgel kapcsolatos kiállításokon, bármely a települést, vagy annak sport vagy közösségi 
életét reprezentáló helyi, országos, nemzetközi eseményen, programban való részvétel során; 
i) a községre utaló emlék és ajándéktárgyakon; 

http://www.vamosszabadi.hu/


j) a községgel összefüggő nemzetközi kapcsolatban és idegenforgalmi propagandákon; 
k) a község intézményei, vállalkozói által létrehozott egyes jellegzetes terméken; 
l) jelvényként; 
m) a községhatárt jelző helységnév táblákon, utcatáblákon, házszámtáblákon;; 
n) a község által fenntartott intézményekben; 
p) helyi önkormányzati lapban, helyi kábel tv-n, önkormányzati hivatalos honlapon, 
önkormányzat által hivatalosan működtetett internetes közösségi oldalon. 
 
A jelenleg hatályos és a tervezett szöveg: 
 
 Hatályos szöveg Javasolt szöveg 

1.  a) a község zászlaján a) a község zászlaján 
 

2.   
b) községháza épületén, tanácskozó termeiben, 
házasságkötő termében, önkormányzat hivatali 
helyiségeiben; 

 
b) községháza épületén, tanácskozó termeiben, 
házasságkötő termében, önkormányzat hivatali 
helyiségeiben, díszítőelemként középületen, 
közterületen; 
 

3.  c) protokolláris és ünnepélyes rendezvényeken c) protokolláris és ünnepélyes rendezvényeken 
ezek propaganda anyagain; 
 

4.  d) a község önkormányzata és polgármester 
által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, 
kitüntető vagy emlékérmeken; 

d) a képviselő-testület és polgármester által kiadott 
díszpolgári és más díszokleveleken, emléklapokon, 
kitüntető vagy emlékérmeken; 
 

5.  e) önkormányzat meghívóin; e) önkormányzat meghívóin; 
a képviselő-testület, és bizottságai meghívóin; 
 

6.  f) a község életével, történelmével, foglalkozó 
ismeretterjesztő vagy ilyen jellegű 
önkormányzati kiadványokon; 

f) a község életével, történelmével, fejlődésével 
foglalkozó ismeretterjesztő vagy ilyen jellegű 
önkormányzati kiadványokon; 
 

7.  g) a község önkormányzati tisztségviselői által 
használt protokolláris levélpapíron, valamint az 
ahhoz tartozó borítókon; 

g) a község önkormányzati tisztségviselői által 
használt protokolláris levélpapíron, valamint az 
ahhoz tartozó borítókon, a képviselő-testület és 
bizottságai felhívásain, programjain, tervein, társadalmi 
szervezetekkel kötött megállapodásokon, szerződéseken; 
 

8.  h) a községgel kapcsolatos kiállításokon; h) a községgel kapcsolatos kiállításokon, bármely a 
települést, vagy annak sport vagy közösségi életét 
reprezentáló helyi, országos, nemzetközi eseményen, 
programban való részvétel során; 
 

9.  i) a községre utaló emlék és ajándéktárgyakon; 
 

i) a községre utaló emlék és ajándéktárgyakon; 

10.  j) a községgel összefüggő nemzetközi 
kapcsolatban és idegenforgalmi 
propagandákon; 
 

j) a községgel összefüggő nemzetközi 
kapcsolatban és idegenforgalmi propagandákon; 
 

11.  k) a község intézményei, vállalkozói által 
létrehozott egyes jellegzetes terméken; 

k) a község intézményei, vállalkozói által 
létrehozott egyes jellegzetes terméken; 
 

12.  l) jelvényként; l) jelvényként; 



13.  m) a községhatárt jelző helységnév táblákon; 
 

m) a községhatárt jelző helységnév táblákon, 
utcatáblákon, házszámtáblákon; 

14.  n) a község által fenntartott intézményekben; 
 

n) a község által fenntartott intézményekben; 

15.  p) a község jogi személyként bejegyzett 
egyesületi, és a helyi önkormányzat lapja, helyi 
tv. 

p) a község jogi személyként bejegyzett 
egyesületi, és a helyi önkormányzat lapja, helyi 
tv, helyi önkormányzati lapban, helyi kábel tv-n, 
önkormányzati hivatalos honlapon, önkormányzat által 
hivatalosan működtetett internetes közösségi oldalon. 
 

 
/A címerhasználat engedélyezésére vonatkozó szövegrész módosítással nem érintett, így ezt itt 
csak tájékoztatásul közlöm: 
„(1) A címerhasználatát a polgármester a 3. § (1) bekezdés c), g), h), i), j), k), l), m), p) pont 
esetében engedélyezheti, ha 
a) a község címerét vagy a község közösségének méltóságát nem sértő; 
b) a felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy sem belföldön, sem külföldön védjegyként nem 
jegyezteti be, árujelzőként pedig kizárólag a helyileg előállított termékeken használja. 
(2) Engedély a községcímer használatához az önkormányzat szervei részére a 3. § (többi 
bekezdés) pontjai esetében nem kell. 
(3) A községcímer előállítására, forgalmazására, nagyítására, kicsinyítésére, méretarányainak, 
továbbá színeinek megtartása mellett állítható elő, hiteles alakban, az ábrák formai hűségének 
megtartásával. 
(4) A községcímer fémből, fából, bőrből vagy más anyagból csak az anyag saját színében vagy 
alapszínezéssel készíthető. 
(5) Az állami címer elsőbbségét a helyi címer használata során biztosítani kell.”/ 
 

 
Vámosszabadi, 2017. április 3. 
 
            
      Lizákné Vajda Lívia s.k. 

polgármester 
  



TERVEZET 
 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2017. (…….) önkormányzati rendelete 

a község címeréről, zászlajáról, lobogójáról és azok használatáról szóló 9/1994. (XII. 1.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ A község címeréről, zászlajáról, lobogójáról és azok használatáról szóló 9/1994. (XII. 1.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

3. § 

A KÖZSÉGCÍMER HAZSNÁLATÁNAK KÖRE ÉS SZABÁLYAI 
 
a) a község zászlaján 
b) községháza épületén, tanácskozó termeiben, házasságkötő termében, önkormányzat hivatali 
helyiségeiben, díszítőelemként középületen, közterületen; 
c) protokolláris és ünnepélyes rendezvényeken ezek propaganda anyagain; 
d) a képviselő-testület és polgármester által kiadott díszpolgári és más díszokleveleken, emléklapokon, 
kitüntető vagy emlékérmeken; 
e) önkormányzat meghívóin; 
a képviselő-testület, és bizottságai meghívóin; 
f) a község életével, történelmével, fejlődésével foglalkozó ismeretterjesztő vagy ilyen jellegű 
önkormányzati kiadványokon; 
g) a község tisztségviselői által használt protokolláris levélpapíron, valamint az ahhoz tartozó borítókon, a 
képviselő-testület és bizottságai felhívásain, programjain, tervein, társadalmi szervezetekkel kötött 
megállapodásokon, szerződéseken; 
h) a községgel kapcsolatos kiállításokon, bármely a települést, vagy annak sport vagy közösségi életét 
reprezentáló helyi, országos, nemzetközi eseményen, programban való részvétel során; 
i) a községre utaló emlék és ajándéktárgyakon; 
j) a községgel összefüggő nemzetközi kapcsolatban és idegenforgalmi propagandákon; 
k) a község intézményei, vállalkozói által létrehozott egyes jellegzetes terméken; 
l) jelvényként; 
m) a községhatárt jelző helységnév táblákon, utcatáblákon, házszámtáblákon; 
n) a község által fenntartott intézményekben; 
p) helyi önkormányzati lapban, helyi kábel tv-n, önkormányzati hivatalos honlapon, önkormányzat által 
hivatalosan működtetett internetes közösségi oldalon. 
 

Záró rendelkezések 
2.§ 

 
(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
(2) A R. módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 
 
 

Lizákné Vajda Lívia       Kató Mária 
Polgármester        Jegyző 

 
 
Záradék: 

Kihirdetve: 2017. …….       Kató Mária 
Jegyző 


