
Ócsárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2018. (V.15.) számú önkormányzati rendelete

a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

Ócsárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet célja

1. §
A rendelet  célja,  hogy meghatározza  a  község címerét  és  zászlaját,  valamint  szabályozza
annak jogszerű használatát.

A rendelet hatálya

2. §
A rendelet  hatálya  kiterjed  azon természetes-  és  jogi  személyekre,  tudományos,  irodalmi,
művészi vagy egyébként közszerepléssel járó tevékenységet végzőkre akik (amelyek)

a) Ócsárd község nevét megnevezésükben,
b) Ócsárd község nevét, címerét 

ba) tevékenységük során, vagy működésükkel összefüggésben,
bb) emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken

                     használni kívánják.

A címer leírása

3. §
A község címere: álló csücskös pajzs, kétharmadában okkersárga, egyharmadában kék színnel
osztott mezővel. A címerkép aratást ábrázol. Balról egy kalapos férfi nagy gabonatáblában
sarlóval aratja a búzát, mögötte a learatott búzát egy nő kévébe kötözi. Jobbról a kévébe kötött
gabonát asztagba rakják, ez mögül egy álló férfi emelkedik ki, jobbjáról sarlót, bal kezében
búzakalászokat tart. A búzakalászok aranyszínűek, a learatott búzatábla mezeje okkersárga, az
alakok  természetese  színűek.  A  címerfő  kék  színű,  mely  az  égboltot  jelzi.  Az  égről
zuhanórepülésben hét madár repül a föld felé. Az aratás a falusi munka legfontosabb része, a
munka betetőzése, megkoronázása, a jövő biztosítéka. A színek napfényben fürdenek és ezért
valamennyi  meleg színű, az arany és a meleg barna között.  Az ég szikrázóan kék, még a
madarak is ezüstösen villognak a fényben. A sisakdísz helyén ÓCSÁRD felirat olvasható.     



A címer használata

4. §
(1) A község címerét kizárólag díszítő és a községre utaló jelképként lehet felhasználni:

a. a község zászlóján,
b. a községháza tanácskozótermében, házasságkötő termében és a polgármesteri hivatal

hivatali helyiségében,
c. a községgel kapcsolatos kiállításokon
d. a  polgármester  által  használt  protokolláris  levélpapíron,  valamint  az  ehhez  tartozó

borítékon,
e. protokolláris és ünnepi rendezvényeken,
f. történeti és ismeretterjesztő, a község életével és fejlődésével foglalkozó vagy ilyen

jellegű kiadványon, plakáton,
g. kitüntető  emlékplaketten,  érméken,  a  velük  kapcsolatos  igazolványokon,  továbbá

díszokleveleken és emléklapokon,
h.   emléktárgyakon és a község üzemeinek egyes jellegzetes termékein, 
i. az idegenforgalmi propagandában
j. középületek díszítésére
k. a község fontosabb intézményeiben.
l.    az önkormányzat körpecsétjén
  

(2) A község címere hivatalos eljárás és hatósági tevékenység során nem alkalmazható.

Zászló leírása

5.§
A zászlólap – arányában a zászlórúd felől nézve 1:2 arányú téglalap alakú. A zászló színe
világosabb  árnyalatú  kék.  Közepén  a  falu  címere  látható  a  sisakdísz  helyén  ÓCSÁRD
felirattal. A zászló szélein a rojtozás arany színű, a zászlórúd kék-fehér csavardíszes.  

A zászló használata

6.§ 
(1) a zászló lobogó formájában is használható. a zászló (lobogó9 vagy annak méretarányos
változatai használhatók: 

a.) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyarország zászlajával együtt
b.) a község életében jelentős  események,  ünnepségek és rendezvények alkalmából
más  hivatalos zászlóval együtt
c.)  nemzeti,  illetőleg  megyei  gyászesemény  alkalmával  a  fekete  zászlóval  együtt,
félárbócra eresztve
d.)  minden,  a  községgel  összefüggő,  vagy  az  önkormányzat  részvételével
engedélyezett eseményen.



Az engedélyezési eljárás

7. §
(1) A 4.§ (1) bekezdés f.) pontjában meghatározottakon túl más jogi személy számára az

általa készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken az önkormányzat címerének
és zászlajának használatával kapcsolatos elsőfokú hatáskört a polgármester gyakorolja.

(2) Az  (1)  bekezdés  szerinti  engedélyezési  eljárás  során  az  általános  közigazgatási
rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (továbbiakban:  Ákr.)  rendelkezései  –  e
rendeletben foglalt eltérésekkel – irányadók.

8. §
(1) A községi címer és zászló használatra vonatkozó kérelmet írásban, illetékmentesen a

polgármesterhez kell benyújtani.
(2) A  községi  címer  vonatkozó  kérelemnek  az  Ákr.  36.§  (1)  bekezdésében

meghatározottakon túl tartalmaznia kell:
a.  a kérelmező tevékenységi körét,
b.  a címerhasználat időtartamát,
c.  a kérelmezett címerhasználat célját.

(3) A községi címer- és zászlóhasználat iránti kérelemhez mellékletként csatolni kell:

a.  a szervezet létesítő okiratának vagy cégkivonatának eredeti vagy egyszerű másolati
példányát, amennyiben a kérelmező nem természetes személy,

b.  címer esetén az embléma, jelvény, kiadvány, dísz- vagy emléktárgy, egyéb termék
színes  tervét  –  a  tényleges  méret  és  a  nagyítás  vagy  kicsinyítés  léptékének
feltüntetésével –, amennyiben a kérelem a 2. § bb) alpontjára vonatkozik.

(4) Címerhasználat  iránti  kérelemhez – címer nyilvános helyen történő, jelentős méretű
megjelenítése  esetében  (pl.  épülethomlokzaton,  stb.)  -  mellékelni  kell  a  Magyar
Alkotóművészeti  Nonprofit Korlátolt  Felelősségű Társaság jóváhagyását,  valamint  a
tervezetet.

9. §
(1) A  névhasználati,  községi  címer  és  zászló  használati  engedély  az  Ákr.  81.§-ában

meghatározottakon túl tartalmazza:

a.  a használat időtartamát,
b.  a használat célját,
c.  a használat módját,
d.  a használat díjmentességére történő utalást,
e.  az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést és lehetséges okait,
f.  a használattal kapcsolatos esetleges feltételeket, kikötéseket, előírásokat.



(2) A  névhasználati,  községi  címer  és  zászló  használati  engedélyekről  a  polgármester
nyilvántartást vezet.

A községi címer- és zászló használati engedély visszavonása,
az engedély nélküli használat megtiltása

10. §
A  névhasználati,  községi  címer  és  zászló  használati  engedélyt  vissza  kell  vonni,
amennyiben a kérelmező

a.) a községi címer- és zászlóhasználatot az engedélyben foglaltaktól eltérő módon
vagy célra folytatja,
b.)  az  engedélyben  meghatározott,  községi  címerhasználattal  kapcsolatos
feltételeket, kikötéseket, egyéb előírásokat megszegi,

11. §
(1) Az engedély nélküli, engedélytől eltérő vagy az engedély kiadásának megtagadása ellenére

folytatott községi címerhasználatot a polgármester megtiltja.
(2) Aki a polgármester által kiadott engedélye nélkül, vagy az abban meghatározottaktól eltérő

módon használja,  közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást  követ el,
mellyel  kapcsolatos  eljárást  az  Ócsárd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a
közösségi együttélés  alapvető szabályairól  és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről
szóló önkormányzati rendelete szabályozza. 

Záró rendelkezések

12. §
(1) E  rendelet  a  kihirdetésének  napján  lép  hatályba,  kihirdetéséről  a  jegyző  a  helyben

szokásos módon gondoskodik.
(2) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 10/1994. (X.21.)

számú rendelete.

Ócsárd, 2018.04.27.

Keserű Zoltán  Szauer Tímea 
polgármester   jegyző

A rendeletet a Képviselő-testület a 2018.04.27-i testületi ülésén fogadta el. 

A rendelet kihirdetésre került: 

Ócsárd, 2018.05.15.



Szauer Tímea jegyző


