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NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló
Egységes szerkezetben
a 14/2005. (X. 28.) sz. rendelettel és a 4/2000. (IV. 11.) sz. rendelettel módosított
4/1997. (VIII. 6.) sz. rendelete.

Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6)
bekezdésének a/ pontjában 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 címer csücskös talpú pajzs formájú, arany kontúros vörös-zöld, szimmetrikus reneszánsz
címerpalást fog közre.
A címerpajzs osztása „felnegyedelt”, a negyedek alapszíne zöld és kék.
A jobb alsó és bal felső kék, a bal alsó és jobb felső zöld.
Az egyes negyedeket fehér kereszt és az azt keretező fekete kontúr választja el egymástól.
A címer képei a négy negyedben a következők: jobb alsóban cinóber vörös rák figura sienna
kontúrral a község nevének eredeti jelentésére utal (Récse = rákfogóhely);
bal alsó mezőben fekete kontúros arany oroszlán kardot és levágott török fejet tart utalva a
falu egykori kegyurának, az Inkey család címerállatára;
a bal felső mezőben cinóber vörös, keresztvégű kereszt, vékony fekete kontúrral a falu régi
nevére utal (Egyházas-Récse);
a jobb felső mező a község múltszázadi bélyegzőjében található kasza, villa, cséphadaró ábrát
tartalmazza vastag, fekete kontúrral, arany színű belsővel – az ábra a falu megélhetését adó
paraszti munka eszközeit jeleníti meg.
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A címer használatának köre és szabályai
3.§ (1) Az Önkormányzat címerét mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a/ az Önkormányzat körpecsétjét, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző; pecsétnyomó
esetében legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm átmérőjű, megfelelő
körirattal ellátva;
b/ az Önkormányzat zászlaján és annak változatain;
c/ a polgármesternek készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján;
d/ az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy
emlékérmeken;
e/ a Körjegyzőség épületének bejáratánál, tanácskozótermében 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 községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál levő táblán.
(2) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel-, illetve
külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg szerződések,
megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső működésével és szervezeti
felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.
(3) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

4.§ (1) A 3.§ (1) bekezdésének g/ pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy
számára az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken az Önkormányzat
címerének használatát – kérelemre – a körjegyző javaslata alapján a polgármester
engedélyezheti.
(2) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért gyártási és
forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a körjegyző javaslata alapján a polgármester
állapítja meg.
(3) A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formájában vagy az elért
árbevétel arányában.
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(4) A (3) bekezdésben szereplő átalány összege gazdálkodó szervezeteknél 1.000 - 100.000
Ft-ig terjedhet. Az árbevétel után megállapítható díj mértéke az éves árbevétel 0,1 %-a, de
legkevesebb 1000 Ft.

5.§ (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, illetve forgalombahozatal esetén ennek módját;
f) a használat időtartamát;
g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát stb.);
h) a felhasználásért felelős személy megnevezését.
(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes megnevezését és címét;
b) az előállítás anyagát,
c) az engedélyezett felhasználás módját;
d) az előállításra engedélyezett mennyiséget;
e) a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát;
f) a terjesztés, a forgalombahozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket;
g) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését;
h) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.
(3) A kiadott engedélyekről a körjegyzőség nyilvántartást vezet.
(4) Indokolt esetben a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja.
(5)1 A képviselő-testület a R. 1.§-2.§-ban meghatározott jelképek használatának
engedélyezésére – mint önkormányzati hatósági ügyben – az általános harminc napos
ügyintézési időtől rövidebb, 20 napos ügyintézéséi határidőt állapít meg.
(6) A R. 5.§ (1) bekezdésében foglalt engedély megadásához szükséges kérelemre vonatkozó
szabályok:
- A kérelmet írásban lehet benyújtani, az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.
- Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat jogerőre emelkedéséig
visszavonhatja.
- A kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt
elnevezéssel.
- Mellékletként nem lehet az ügyféltől szakhatósági állásfoglalás csatolását kérni.
1Kiegészítette: a 14/2005.(X.28.) sz. rendelet 2.§-a, (kieg.5-9.-bekezdésekkel)
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(7)1 Az ügyfél-azonosításhoz szükséges adatok kivételével az ügyféltől nem kérhető olyan
adat igazolása, amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának
tartalmaznia kell, és a személyes adatok tekintetében az adat továbbítását az adott ügy
elbírálásához szükséges célból törvény lehetővé teszi vagy az ügyfél saját személyes adat
tekintetében ezt kéri.
(8) Ha az ügyfél kéri az eljáró hatóságtól, hogy az más hatóságtól szerezze be az általa
megjelölt adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba kell foglalnia. A kérelemnek ez a része az
ügyfél személyes adata tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való
hozzájárulásnak minősül.
(9) Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság a kérelem beérkezésétől
számított nyolc napon belül – megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás
jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívja fel.
6.§ (1) Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse
a hiteles ábrázolást.
(2) Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerének színben való ábrázolására,
akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében de a heraldika
általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.

A zászló leírása
7.§ (1) Az Önkormányzat zászlója kettős csíkba szabott, haránt vágott, 8 kék és 8 arany
osztású, ennek hossztengelyében, annak felső harmadán található a címer. A zászló
egyoldalas.
(2) Az Önkormányzat zászlaja a polgármester szobájában és a tanácsteremben kerül
elhelyezésre.
A zászló használata.
8.§ (1) A zászló lobogó formájában is használható.
A zászló (a lobogó) vagy annak méretarányos változatai használhatók:
a/ hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt;
b/ a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más
hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt;
c/ a képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén;
d/ nemzeti gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbócra eresztve;
1Kiegészítette: a 14/2005.(X.28.) sz. rendelet 2.§-a, (kieg.5-9.-bekezdésekkel)
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e/ minden, a községgel összefüggő vagy az Önkormányzat részvételével rendezett eseményen.
(2) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
A jogosulatlan használat
9.§2 Aki az Önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérő vagy a közösséget
sértő módon használja fel, szabálysértést követ el, 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható.
10.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Hegedüs György sk.
polgármeser

A rendelet kihirdetésének napja: 1997. aug. 7.
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Módosította: 4/2000. (IV. 11.) sz. rendelet 3. §-a.

Az időközben történt változásokat átvezette, és
és egységes szerkezetbe foglalta:

Nagyrécse, 2007. 05. 29.

Polai Lászlóné
ügykezelő

Csepelláné Vukics Mária
megbízott körjegyző

