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Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

7/2003. (IV.1.) számú rendelete  

 

Vaskút Község jelképei használatának rendjéről,  

a nemzeti és Európai Uniós zászló használatáról 

 
Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 10.§.(1) bek. c./ pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Vaskút Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2003. 

(IV.1.) számú helyi rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) az önkormányzat jelképeiről szóló 

rendelkezéseire, az alábbi rendeletet alkotja:  

 

A címerhasználat köre 

1.§ 

 

(1) Vaskút Község címere (továbbiakban címer) a községre utaló jelképként engedély nélkül 

használható: 

a./
1
 a Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által fenntartott 

(továbbiakban: Hivatal) épületén és épületében; 

b./ az önkormányzati fenntartású intézmények épületein és épületeiben; 

c./ a községben működő nevelési- oktatási intézmények címtábláján és 

körbélyegzőjén; 

d./ a képviselő-testület, illetve szervei, valamint a helyi kisebbségi (továbbiakban 

önkormányzati szervek) által szervezett, támogatott rendezvényeken; 

e./ az önkormányzati szervek által kiadott vagy készített kiadványokon; 

f./ az önkormányzati szervek által adományozott, vagy készített okleveleken, 

emléklapokon, plaketteken, érmeken, jelvényeken, kitűntetéseken, egyéb 

tárgyakon; 

g./ az önkormányzati szervek, valamint az önkormányzat tisztségviselői által hivatalos 

tevékenységük során használt levélpapíron és borítékon; 

h./ az önkormányzati szervek, valamint az önkormányzat tisztségviselői által használt 

bélyegzőkön; 

i./
2
 Vaskút község díszpolgárai, a polgármester, a települési képviselők, a helyi 

kisebbség képviselői, az SZMSZ-ben felsorolt önkormányzati bizottságok nem 

képviselő tagjai és a  Hivatal erre jogosult dolgozóinak névjegykártyáin. 

 

(2) Magánszemélyként az állampolgárok a kereskedelmi forgalomban kapható címert a 

községhez tartozásuk, kötődésük kinyilvánításaként e rendelet szabályainak megtartása 

mellett engedély nélkül használhatjuk.  

2.§ 

 

Az 1.§-ban nem szabályozott esetekben (különösen előállítás, kereskedelmi forgalomba hozni 

kívánt terméken való megjelenítés) a címer csak engedéllyel használható.  

 

Ahol a Magyar Köztársaság címere, illetőleg e címerrel ellátott körbélyegző használata 

kötelező, ott Vaskút Község címere, illetőleg a címerrel ellátott körbélyegző egyidejűleg nem 

használható.  
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A címerhasználat módja 

3.§ 
(1) A címert az SZMSZ-ben meghatározottak szerint hiteles alakban, az ábrázolás hűségének 

megfelelően, a méretarányok és színek pontos megtartásával szabad ábrázolni, nyomtatott 

formában, a színek mellőzésével is ábrázolható. 

 

(2) A címer csak olyan mértékig kicsinyíthető, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.  

 

(3) Indokolt esetben engedélyezhető, hogy a címer anyagának színében (fém, fa, bőr stb.) 

készítsék el és használják.  

 

(4) A címer használata során meg kell őrizni annak tekintélyét, használatában módja nem 

sértheti a közízlést.  

A zászlóhasználat köre 

4.§
3
 

 

Vaskút község zászlaját (továbbiakban: zászló) nemzeti és helyi ünnepeken, valamint a 

képviselő-testület üléseinek napján a Hivatal homlokzatára ki kell tűzni.  

 

5.§ 

 

Természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, egyesületek a zászlót a 

községhez tartozásuk, kötődésük kinyilvánításaként – e rendelet szabályainak megtartása 

mellett - engedély nélkül szabadon használhatják.  

6.§ 

 

Az 5.§-ban nem szabályozott esetekben (különösen előállítás, kereskedelmi forgalomba 

hozatal, kereskedelmi forgalomba hozni kívánt terméken való megjelenítés) a zászló csak 

engedéllyel használható.  

A zászlóhasználat módja 

7.§ 
 

(1) A zászló az SZMSZ-ben meghatározott formában és a színek pontos megtartásával, 

kizárólag eredeti rendeltetése céljának megfelelően zászlóként használható.  

(2) A zászló használata során meg kell őrizni annak tekintélyét, használatának módja nem 

sértheti a közízlést.  

 

A községi jelképek használatának engedélyezése 

8.§
 

 

(1) A községi jelképek használatát a képviselő-testület által átruházott önkormányzati 

hatósági hatáskörben Vaskút Község Polgármestere (továbbiakban: polgármester) 

engedélyezi.  

 

(2) 2Amennyiben az érintett a polgármesternek az engedély tárgyában hozott döntését bármely 

okból sérelmesnek tartja, a döntés közlésétől számított 15 napon belül a képviselő-

testülethez fellebbezhet. A képviselő-testület döntése ellen további fellebbezésnek helye 

nincs.” 

                                                 
3
 Módosította a 8/2013. (IV.26.) rendelet 4.§-a. Hatálybalépés: 2013. április 27. 



 

3 

 

(3) 2Az engedélyezési eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. rendelkezései az irányadóak azzal az eltéréssel, hogy 

a polgármester 15 napon belül köteles az érdemi határozatot meghozni, illetve indokolt 

esetben a polgármester az ügyintézési határidőt egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal 

hosszabbíthatja meg.” 

9.§ 

 

(1)  4Az engedélyezés iránti kérelmet az 1. sz. mellékletben meghatározott, a Hivatalban 

igényelhető formanyomtatványon, vagy ha elektronikus úton történik az ügyintézés – az 1. 

sz. mellékletben meghatározott írásbeli formanyomtatvánnyal megegyező – elektronikus 

űrlapon kell előterjeszteni. 

 

(2) A kérelemmel egyidőben be kell mutatni a zászlót, a címert, a címerrel díszített tárgy 

mintáját, illetőleg a kérelemhez mellékelni kell ezek tervét, vagy fénymásolatát. 

 

10.§ 

 

(1) 
2
Amennyiben a polgármester a kérelemben foglaltaknak eleget tesz, az engedélyt a 2. sz. 

mellékletben meghatározott formanyomtatványon kell kiállítani. 

(2) 
2
Az engedély tartalmazza:  

- az engedélyes nevét és címét (székhelyét); 

- az engedélyezett felhasználási cél megjelölését; 

- az engedély hatályát, előállítás esetén az előállítható mennyiséget; 

- a terjesztés, forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket; 

- a használattal kapcsolatos egyéb előírásokat. 

 

(3) 
2
Az engedély hatálya szólhat: 

a./ egyedi alkalomra, 

b./ határozott időpontig, vagy határozott időtartamig, 

c./ határozatlan ideig,  

d./ meghatározott mennyiségű tárgy előállítására.  

 

(4) 
2
A kiadott engedélyről a polgármester nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a 10. § (2) 

bekezdésben felsorolt adatokat tartalmazza.” 

11.§ 

 

(1) Az engedély kiadását meg kell tagadni, ha a községi jelkép használata e rendelettel 

ellentétes.  

(2) Az engedély iránti kérelmet el kell utasítani, ha: 

 

a./ használat vagy forgalomba hozatal az önkormányzat jogát vagy jogos érdekeit sérti, 

vagy veszélyezteti,  

b./ a község méltóságát sérti, vagy veszélyezteti,  

c./ a kérelmező kellően nem bizonyította, hogy az általa előállítani, illetve forgalomba 

hozni kívánt áru minősége, jellege a címer használatát indokolja,  

d./ a kérelmező kellően nem bizonyította, hogy az általa folytatott tevékenység 

jelentősége a címer használatát indokolja,  

                                                 
4
 Módosította a 8/2013. (IV.26.) rendelet 5.§-a. Hatálybalépés: 2013. április 27. 



 

4 

 

e./ a kérelmező által előállítani, illetve forgalomba hozni kívánt áru a közízlést sérti, vagy a 

jóerkölcsbe ütközik.  

(3) A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a használat e rendeletben,  illetve az 

engedélyben foglalt rendelkezéseket sérti.  

 

(3) A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a használat e rendeletben, illetve az engedélyben foglalt 

rendelkezéseket sérti.  

 

12.§ 

 

A községi jelképek emléktárgyakon, érmeken, jelvényeken, más tárgyakon, kiadványokon történő 

felhasználásakor e rendelet alapján kiadott engedély, nem mentesíti a kérelmezőt a más jogszabály 

által a termék, jelvény, kiadvány, stb. tervezésére, előállítására, forgalomba hozatalára előírt egyéb 

engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól.  

 

Szabálysértési rendelkezések
5
 

13.§
6
 

 

A Nemzeti és Európai Uniós zászló használata 

   14.§
1
 

 

A magyar nemzeti zászló használata során a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek  és a Magyar  

Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995.évi LXXXIII.törvény, valamint a  

középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről szóló 132/2000. (VII.14.) Korm. rendelet előírásait 

kell alkalmazni. 

15.§
1
  

 

Az európai zászló használata során az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes 

törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi 

rendelkezések megállapításáról szóló 2oo4.évi XXIX.törvény 139.§-a, valamint az európai zászló és  

az európai lobogó használatának részletes szabályairól szóló 3o8/2oo4.(XI.13.) Korm.rendelet  

előírásait kell alkalmazni. 

 

Értelmező és záró rendelkezések 

16.§
1 

E rendelet alkalmazásában:   

a./ községi jelkép: a címer és a zászló 

b./ az 1.§.(1) bekezdésében foglalt jelképek engedély nélküli használatára vonatkozó felhatalmazás 

Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, az általa fenntartott intézményekre, illetve 

szervekre vonatkozik,  

c./ használat: a használaton túl magába foglalja az előállítást, kereskedelmi forgalomba hozatalt és a 

forgalomba hozni kívánt terméken való megjelenítést is.  

 

17.§
1 

 

E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  A kihirdetés napján lét hatályba.  

 

  Matheisz János           Sárossy László 

  Polgármester      jegyző 
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 Hatályon kívül helyezte a 11/2012.(IV.25.) rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2012. április 26-tól. 

6
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1. számú melléklet
2 

Kérelem 

 

Vaskút Községi Önkormányzat képviselő-testületéhez 

 

Vaskút Község jelképének (zászló/címer) használatának engedélyezése iránt 

 

A KÉRELMEZŐ NEVE (jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet 

esetén a teljes, cégnyilvántartásban vagy egyéb nyilvántartásban szereplő teljes név): .............  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

A KÉRELMEZŐ CÍME (természetes személynél állandó lakóhely elsősorban, jogi személynél és 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnél a székhelyet kérjük feltűntetni): ..................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

MELY KÖZSÉGI JELKÉP HASZNÁLATÁT KÉRI ENGEDÉLYEZNI (címer, zászló, vagy mindkettő): ..  

 .....................................................................................................................................................  

A HASZNÁLAT CÉLJA: ...................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

AMENNYIBEN A HASZNÁLAT MÓDJA TÖBB JELKÉP ELŐÁLLÍTÁSÁT TESZI SZÜKSÉGESSÉ, A KÍVÁNT 

ELŐÁLLÍTANDÓ MENNYISÉG (darabszám vagy más meghatározás):  ...........................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

A TERJESZTÉS, FORGALOMBA HOZATAL KÍVÁNT MÓDJA: .............................................................  
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 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

A HASZNÁLAT, FELHASZNÁLÁS ZÁRÓ IDŐPONTJA (HATÁRNAP), VAGY IDŐTARTAMA (azaz 

meddig, milyen időintervallumban kívánja használni): ..............................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

A JELKÉP FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS SZEMÉLY NEVE, BEOSZTÁSA, ELÉRHETŐSÉGE (lakcíme 

is!): ..............................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

CSATOLT MELLÉKELTEK FELSOROLÁSA (Vaskút Község jelképei használatának rendjéről, a 

nemzeti és az Európai Uniós zászló használatáról szóló 7/2003. (IV. 1.) rendelet 9. § (1) 

bekezdése szerint a kérelmező köteles a kérelemmel egyidejűleg bemutatni a zászlót és vagy a 

címert, a címerrel díszített tárgy egy mintapéldányát, illetőleg a kérelemhez mellékelni kell 

ezek tervét vagy ennek fénymásolatát.): 

1. ..................................................................................................................................................  

2. ..................................................................................................................................................  

3. ..................................................................................................................................................  

4. ..................................................................................................................................................  

5. ..................................................................................................................................................  

Kijelentem, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 

Vaskút, 200…………………………….. 

 ……………………………………… 

 kérelmező aláírása* 

* jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén a cégnyilvántartásban 

szereplő cégszerű aláírással a képviseletre jogosulttól, jogosultaktól, egyéb szervezeteknél a 

hivatalos bélyegzőlenyomattal (ahol van) ellátott aláírást fogadunk el 
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2. számú melléklet
2 

Engedély 

községi jelkép felhasználásához 

 

Alulírott ………….……………………………………………polgármester alulírott helyen és 

időben 

 

engedélyezem  

 

 ............................................................................................................................................. (név) 

 ............................................................................................................................. (cím/székhely)  

számára, hogy Vaskút Község jelképei közül 

 

1. ..................................................................................................................................................  

2. ..................................................................................................................................................  

 

az alábbi tartalommal , a Vaskút Község jelképei használatának rendjéről, a nemzeti és 

Európai Uniós zászló használatáról szóló 7/2003. (IV. 1.) rendeletben meghatározott 

előírásokat betartva felhasználja: 

 

Az engedély hatálya:  ..................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 

Az előállítható mennyiség (db): ..................................................................................................  

 

A terjesztés, forgalomba hozatal módjára vonatkozó kikötések: ................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  
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 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 

A használattal kapcsolatos egyéb előírások: ...............................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 

Figyelmeztetem az engedélyest, hogy a kiadott engedélyt a 7/2003. (IV. 1.) rendelet 11. § 

(3) bekezdése szerint vissza lehet vonni, amennyiben a használat a 7/2003. (IV. 1.) 

rendeletben, ill. az engedélyben foglaltakat sérti. 

 

Amennyiben jelen engedély a kérelmező (érintett) szerint nem egyezik meg teljes 

egészében az általa benyújtott kérelemmel, vagy e döntést bármely okból sérelmesnek 

tartja, jelen engedély kézhezvételétől számított 15 (azaz tizenöt) napon belül Vaskút 

Község Önkormányzatának képviselő-testületéhez címzett, de a polgármesternél 

benyújtott –  halasztó hatályú - fellebbezéssel élhet.  

 

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is előterjeszthetőek. A fellebbezésről – kivéve 

ha a polgármester jelen engedélyt a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően kijavítja, 

kiegészíti, módosítja, vagy az engedélyt a visszavonja – a képviselő-testület határoz. 

 

Vaskút, 200…………………………… 

  

 P.H. …………………………………… 

 polgármester 


