
13/1996. (VIII. 13.) Nagyszénási KT. számú rendelet 

A község címerérıl, zászlajáról és pecsétjérıl 

 Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) 
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a község jelképeirıl az alábbi rendeletet alkotja: 

Az önkormányzat jelképei 

1.§ Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítı szimbólumok: a címer, a 
zászló és a pecsét. 

A rendelet személyi hatálya 

2.§ A rendelet személyi hatálya kiterjed: természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem 
rendelkezı gazdasági társaságokra és társadalmi szervezetekre. 

A címer leírása 

3.§ Az önkormányzat címere: álló, csücsköstalpú tárcsapajzs, 2/3 - 1 /3 arányban vízszintes pólyával vágott, 
felsı kék mezejében sárga színő, álló kéve, vörös színő átkötéssel, elıtérben heraldikailag jobbra forduló vörös 
ruhás hajlított kar, ezüst sarlót markol. A tárcsapajzs alsó piros mezejében ezüst sávval keretezett fekete ekevas, 
heraldikailag balra mutató csúccsal. Oromdísz: háromágú, aranyszínő leveles korona, grafikailag egyszerősített 
változatban. 

A címer használatának köre és szabályai 

4.§ (1) Az önkormányzat címerét kizárólag, mint díszítı és utaló jelképet lehet használni:  
a) az önkormányzat körpecsétjén, 
b) az önkormányzat zászlaján és annak változatain, 
c) ünnepségeken, rendezvényeken, 
d) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntetı,vagy emlékérmeken, 
e) a községháza épületének bejáratánál, házasságkötı és tanácskozó termében,  
f) az önkormányzat intézményeinek bejáratánál és vezetıinek irodáiban, 
g) az önkormányzat, valamint szervei és tisztségviselıi által megjelentetett kiadványokon, meghívókon, 

emléktárgyakon, 
h) az önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzınek készített levélpapírok 

fejlécén ill. borítékján, 
i) a községbe vezetı utak mellett, a közigazgatási határnál lévı táblán, 
j) a g) pontban meghatározottakon kívül más, e rendelet személyi hatálya alá tartozók által készített 

kiadványokon, vagy jellegzetes termékeken az 5. § (1) bekezdésében meghatározott külön engedély alapján, 
k) kereskedelmi vagy reklám célt szolgáló kiadványokon, ajándéktárgyakon az 5. §. (1) bekezdésében 

meghatározott külön engedély alapján. 
(2) A kereskedelmi és reklám célú felhasználásért díjat kell fizetni. A díj mértéke 1.000 forinttól 100.000 

forintig terjedhet, megállapítása egyösszegben történik, az engedély kiadására jogosult által. 
(3) A község címere hiteles alakban a méretarányok - színes ábrázolás esetén -, a színek betartásával 

ábrázolható. 
(4) A község címerét csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást. 
(5) A községi címer védjegyként nem használható. 
(6) A címer elemei önállóan nem használhatók fel. 

A címer használatának engedélyezése 

 5.§ (1) A községi címer használatát a nemzeti történelmi és mővészeti örökség megırzése céljából kérelemre 
az Ügyrendi Bizottság engedélyezheti. 



(2) A község címere egyszeri, valamint határozott, vagy határozatlan idıre kiadott engedéllyel használható. 
Indokolt esetben az Ügyrendi Bizottság az engedélyt visszavonhatja. 

(3) Az engedély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani. 
(4) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a kérelmezı megnevezését, címét, 
b) a címerhasználat célját, 
c) az elıállítani kívánt mennyiséget (db számot), kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetén az 

egységárat, 
d) a címer elıállításának anyagát, 
e.) terjesztés ill. forgalombahozatal esetén ennek módját, 
f) a használat idıtartamát, 
g) a címerrel díszítendı tárgy, kiadvány mintapéldányát, (rajzát, fényképmásolatát stb.) 
h) a felhasználásért felelıs személy megnevezését. 

(5) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 
a) az engedélyes megnevezését és címét, 
b) az elıállítás anyagát, 
c) az engedélyezett felhasználás célját, 
d) az elıállításra engedélyezett mennyiséget, 
e) a felhasználás idejét, illetıleg az engedély érvényességének idıtartamát, 
f) a terjesztés, a forgalombahozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket, 
g) a címer felhasználásáért felelıs személy megnevezését, 
h) kereskedelmi és reklám célú használatért fizetendı díj összegét. 

 (6) A kiadott engedélyekrıl nyilvántartást kell vezetni. 

A zászló leírása 

6.§ A község zászlója: téglalap alakú fekvı zászló (lobogó), melynek magassága 1 méter, hosszúsága 1 méter 
80 centiméter, a fehér alapszínő zászlólap osztatlan fehér mezejében a község színes címerével, szegélyén piros-
zöld váltakozó farkasfogas díszítéssel. 

A zászló elhelyezése és használata 

7. § (1) A zászló mind fekvı, mind álló formájában használható, Nagyszénás felirattal, vagy anélkül. 
(2) A községi zászló a polgármesteri irodában kerül elhelyezésre. 
(3) A községi zászló álló változata állandó jelleggel a Polgármesteri Hivatal házasságkötı termében, valamint 

a képviselı-testület ülései alkalmával az ülés helyszínén kerül elhelyezésre. 
(4) A községi zászló használata nem helyettesíti a köztársasági zászlót. 
(5) Jogszabály által állami vagy nemzeti ünneppé nyilvánított napokon az önkormányzat és intézményei 

épületeit fel kell lobogózni a községi zászlóval is a Magyar Köztársaság zászlója mellett. 
(6) A község életében jelentıs események, ünnepségek és rendezvények alkalmából a községi zászlót más 

hivatalos zászlókkal együtt a Polgármesteri Hivatalnál és az ünnepségek színhelyén ki kell rakni. 
(7) A polgármester más alkalomból is elrendelheti az önkormányzat és más közterületek fellobogózását. 

A pecsét leírása 

 7/A.§ Az önkormányzat pecsétje: kör alakú, 40 milliméter átmérıjő, felül Nagyszénás Nagyközség 
Önkormányzata, alul 1996. körirattal ellátott, közepén a község címerét tartalmazó lenyomatú bélyegzı. 

Az önkormányzati pecsét használata 

8.§ (1) Az önkormányzati pecsét használható különösen: 
a) a testület által adományozott díszokleveleken, emléklapokon, elismeréseken, 
b) az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait tükrözı és rögzítı dokumentumain, 
c) a községi és önkormányzati ünnepségekre szóló meghívókon. 

(2) Az önkormányzat pecsétje hatósági eljárás során, valamint az önkormányzat vagyonához és 
gazdálkodásához kapcsolódó ügyekben nem használható. 

(3) Az önkormányzati pecsét ırzésérıl a jegyzı gondoskodik. 



Záró rendelkezések 

 9.§ (1) A címer használatának engedélyezése során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2)Hatályon kívül helyezve.  
(3) E rendelet 1996. augusztus 19-én lép hatályba. 
 (4) E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 

irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
 


