
Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat jelképének megállapításáról és használata rendjéről 

 

Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

helyi címer alapításáról és használatának rendjéről következőket rendeli el: 

 

Az Önkormányzat jelképe 

1. § 

Az   Önkormányzat jelképe, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő  

szimbólum a címer. 

A címer 

2. § 

A címer leírása: (II. Ferdinánd adomány levelének szövege alapján) 

"Kék színű katonai, álló pajzs alját zöld domb foglalja el, melyen repülésre készülő 

galamb kiterjesztett szárnyakkal, mindkét lábán áll, s a pajzs jobb oldala felé fordulva 

látszik. A pajzson lévő rostélyos, vagyis nyitott katonai sisak királyi koronával, s ezen 

egy másik, az alsóhoz mindenben hasonló galamb van ékesítve. A sisak tetejét pedig 

foszlányok díszítik, melyek innen (bal oldalról) sárga és kék, onnan (jobb oldalról) 

fehér és veres színűek, s a pajzs külsejét szépen eltakarják." 

 

A címer használatának köre és szabályai 

3. § 

(1) Az Önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet: 

a) az Önkormányzat körpecsétjén, mely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző: a 

pecsétnyomó esetében legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetén legnagyobb 35 mm 

átmérőjű, megfelelő körirattal ellátva, 

b) az Önkormányzat zászlaján és annak változatain, 

c) az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, alpolgármesternek, bizottsági 

elnöknek, jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékjain, 

d) az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy 

emlékplaketten, 

e) az Önkormányzat által megjelentetett, a település életével foglalkozó  

kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon, 

f) a községbe vezető főközlekedési utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán. 

(2) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel - 

illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg 

szerződések, megállapodások hitelesítésekor, kitüntető oklevelek hitelesítésekor 

használható. 

(3) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem 

alkalmazható. 

4. § 

(1) A 3. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kiadványok, emléktárgyak 

előállításában résztvevőkön kívül más jogi és természetes személy számára az általa 

készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken az Önkormányzat címerének 

használatát - kérelemre - a jegyző javaslata alapján a polgármester engedélyezi. 

(2) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetében a címer használatáért 

gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a jegyző javaslata alapján 

a polgármester állapítja meg. 

(3) Méltatlan tárgyakon (vásári bóvlik, szexkiadványok) tilos a címert alkalmazni.  

Vitás esetben a képviselőtestület dönt. 



(4) A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formájában vagy az árbevétel 

arányában. 

(5) A (4) bekezdésben szereplő átalány összege gazdálkodó szervezeteknél 1.000 - 

10.000,- Ft-ig terjedhet. Az árbevétel után megállapítható díj mértéke az éves árbevétel 

0.1 %-a, de legkevesebb 1.000,-Ft. 

(6) A címer képét és nyomdai színmeghatározását a rendelet 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

5. § 

(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező megnevezését, címét, 

b) a címerhasználat célját, 

c) az előállításának kívánt mennyiséget (darabszámot), 

d) a címer előállításának anyagát, 

e) a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját, 

f) a használat időtartamát (egyszeri, folyamatos), 

g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképét 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 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 felhasználásáért felelős személy megnevezését, 

h) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét, 

(3) A kiadott engedélyekről a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartást 

vezet. 

(4) Indokolt esetben a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja. 

 

6. § 

(1) A címer kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse hiteles ábrázolását. 

(2) Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti 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. 

7. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a az önkormányzat 

jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről szóló 8/2003. (IV.14.) 

önkormányzati rendelet. 

 

Ivád, 2017. május 30. 

 

Valyon László        Dr. Varga Attila 

FIDESZ-KDNP       jegyző 

 polgármester 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez 

 

 

  


