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Érsekhalma Község Önkormányzatának 
3/1996. (IV.05.) Ktr.sz. rendelete 

a helyi címer, zászló és pecsét alapításáról  
és használatának rendjéről 

 
 
Érsekhalma Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 1. § (6) bekezdésének a/ pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 
jelképeiről és azok használati rendjéről az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
Az önkormányzat  jelképei 

 
Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára is utaló díszítő szimbólumok: 
a címer, a zászló és az önkormányzat pecsétje.  
 

2.§ 
A címer leírása 

 
Érsekhalma község címere jellemzi a település jellegét, múltját és jelenét. Az érseki motívum 
– palást és  kalap – a település keletkezésekor az érseki alapítást, a korábbi tulajdont és 
hagyományit őrzi és szimbolizálja. A település nevének „halom” része is megjelenik a 
címerképben, mely egyrészt a környék jellegére utal, másrészt jelzi, hogy a bronzkorig 
visszamenőleg vannak települési nyomok, temetkezései helyek és ezekre utaló halmok. 
1986. a község alapításának éve.  
 
Az önkormányzat címere: Az élet folyamatosságát jelképező, facsemetét ültető embert 
ábrázoló, alsó szélein lekerített, középen csúcsban végződő pajzs. 
A címerképen belül háttérben az ég középkép színű, alul zöldmező fekete kontúrokkal, a 
térdelő férfi alakja fehérszínű fekete kontúrokkal. Az ember kezében lévő facsemete 
aranysárga színű fekete kontúrokkal.  
A pajzs mérete 3 : 4.  
A címerpajzs felett és mögött törtpiros színű palást van fekete kontúrokkal, melynek behajló 
szélei kék színűek. A címerpajzs felett középen törtpiros felületen a fekete színű érseki  kalap 
van arany színű  kontúrokkal, kétoldalt lelógó aranyszínű zsinórfüggőkkel.  
A címerpajzs alatt középen a község alapításának éve 1986., alatta ívelten  ÉRSEKHALMA  
felirattal piros színben fekete kontúrokkal.  
 
A címer rajza (színesben) a rendelet mellékletét képezi.  
 

3.§ 
A címer használatának köre és szabályai 

 
  /1/ Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet: 
        a./ Az önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó illetőleg gumibélyegző.  
             Pecsétnyomó esetén a címer legkisebb mérete 40 mm, gumibélyegző esetében pedig  
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            a legnagyobb címer mérete  35 mm  ÉRSEKHALM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA kör- 
            irattal.  
 
       b./ Az önkormányzat  zászlaján és annak változatain. 
 
       c./ Az önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, jegyzőnek készített levélpapírok  
             fejlécén, illetve borítékain. 
 
       d./ Az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy  
             emlékérmeken.  
 
       e./  A Községháza épületén, tanácskozó termében és más protokolláris célt szolgáló           
             helyiségeiben.  
             Az önkormányzat intézményeinek épületein, valamint a polgármester  
              hozzájárulásával  egyéb középületeken. 
 
       f./ Az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó  
           kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon.  
 
       g./ A településen gyártott, előállított termékeken a polgármester engedélyével.  
 
/2/ Az önkormányzat címerével e3llátott körpecsét használható: 
 
     a./ Az önkormányzat és más bel- illetve külföldi önkormányzatok közötti protokolláris  
           célból,  levelezéseken, szerződéseken, megállapodások hitelesítésekor.  
 
     b./ A képviselő-testület meghívóin, jegyzőkönyvein, rendeletein, nem hatósági  
          határozatain.  
 
     c./ Polgármester levelein és nem hatósági határozatain, szabályzatain. 
 
/3/ Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.  
 
/4/ Kereskedelmi és reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért gyártási és  
       forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a jegyző javaslatára a polgármester állapítja  
       meg. 
  
/5/ A  díj megállapítása történhet egyösszegben, évi átalány formájában, vagy az elért  
      árbevétel arányában.  Az átalány összege évi 5.000,-Ft-nál kevesebb nem lehet. Árbevétel  
       után megállapítandó díj mértéke az éves árbevétel 0,1 5-a, de legkevesebb 1.000,-Ft  
      lehet.   
 

4.§ 
 
/1/ a címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 
 
     a./ a kérelmező nevét, címét, 



3 
 

     b./ a címerhasználat célját,  
     c./ az előállítani kívánt termék darabszámát, 
     d./ a címer elhelyezésének módját,    
     e./ a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját, 
     f./ használat időtartamát,  
     g./ a címerrel díszítendő tárgy, termék, áru, propaganda anyag mintapéldányát,  
          (rajzát,fényképét),  
     h./ a felhasználásért felelős személy megnevezését. 
 
/2/ a címer használatára vonatkozó engedély tartalmazza:  
 
     a./ az engedélyezett nevét és címét,  
     b./ a címer előállításának anyagát,  
     c./ az engedélyezett felhasználás célját,  
     d./ az előállításra engedélyezett mennyiséget,  
     e./ a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát, 
     f./ a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,  
     g./ a címer felhasználásért felelős személy nevét,  
     h./ a címer használatáért fizetendő díj mértékét, vagy a díj fizetése alóli mentességet,  
 
/3/ A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.  
 
/4/ A kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja.  
 

5. § 
 
  
 /1/ Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hoy az ne sértse a  
        hiteles ábrázolást.  
/2/ Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való  
       ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagáal (fém, bőr, kerámia, fa stb.)  
       színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzésének megtartásával  
       történhet.  
 

6.§ 
A zászló leírása 

 
/1/ A zászlólap –arányában a zászlórúd felől nézve  1 : 2  arányú téglalap  - fehér színű, egy  
       cm széles farkasfogszerűen színezett piros, fehér, zöld szegéllyel van ellátva, közepén az  
       önkormányzat címerével.  
 
/2/ Az önkormányzat zászlaja esetében az arányt meghatározó téglalap rövidebb oldala 0,6  
       méternél kevesebb nem lehet.  
 
/3/ A zászlórúd színe piros, a zászlócsúcsa aranyozott. 
 
/4/ Az önkormányzat zászlaja a Polgármesteri Hivatalban kerül elhelyezésre.  



4 
 

 
7.§ 

A zászló használata 
 
/1/ a zászló lobogó formájában is használható, a zászló (a lobogó) vagy annak méretarányos  
       változatai használhatók: 
       a./ hivatalos állami és nemzeti ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával  
             együtt, 
       b./ a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmával más  
              hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt,  
       c./ helyi népszavazás alkalmával a szavazóhelyiségeken és épületen önállóan, 
       d./ Képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén, 
       e./ országgyűlési képviselő választások alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával  
             együtt a szavazó helyiségek épületein és a Községházán, választási bizottságok  
             székhelyén,  
       f./ helyi képviselő-testületi és polgármester választások alkalmával a szavazó  
             helyiségeken és a Községházán, választási bizottság székhelyén önállóan is,  
       g./ minden a községgel összefüggő, vagy az önkormányzat részvételével rendezett  
             eseményeken,  
       h./ a képviselő-testület és a polgármester egyéb döntései alapján.  
 
 
/2/ Asztali zászlóként használhatják: 

- polgármester, 
- jegyző, 
- önkormányzati intézmény vezetői. 

 
 
/3/ a zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 
 

8.§ 
A jogosulatlan használat 

/1/ 1 

/2/ A jegyző megbízása alapján a Polgármesteri Hivatal ügyintézője  helyszíni bírságot is 

alkalmazhat.  

 

9.§ 
Vegyes rendelkezések 

 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  
 

 
1 Hatályon kívül helyezte a 3/2000.(III.21.) Ktr.sz. rendelet 2000.március 21. hatállyal 
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Kihirdetésről a jegyző köteles gondoskodni a helyi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 
rendelkezései alapján.  
 

10. §2 
Jogharmonizációs záradék 

 
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.  
 
 
 
Érsekhalma, 1996. április 4.  
 
 
        /: Boromisza Tibor :/                                                         /:  Szabados István :/ 
               polgármester                                                                            jegyző 
 
 
 
Kihirdetve:  1996. április 5-én 
 
 
 
    /: Szabados  István :/ 
              jegyző 
 

 

 

     

 

 
2 Beépítette a 13/2009. (XII.02.)  rendelet  2009. december 2. hatállyal 


