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Nyirád Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének 
7/2000. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 

a helyi címer és zászló alapításáról 
és használatának rendjér ıl 

 
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

2012. június 1-jén 
 
Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) 
bekezdésének a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

Az Önkormányzat jelképei 
 
Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítı 
szimbólumok: a címer és a zászló. 
 
 

2. § 
 

A címer leírása 
 
Az Önkormányzat címere: Bauxit-vörössel és fehérrel hasított háromszögő pajzs. Bal 
oldali mezejében bauxit-vörös színő alapon Erzsébet királyné fehér színő, lebegı 
mellszobra. A jobb oldali mezı alsó harmadán kék színő vízgyőjtımedence húzódik, 
e fölött zöld színő, hármas domb áll, melyeket fehér alapon, nap-sárga színő kettıs 
kereszt véd. 
 

3. § 
 

A címer használatának köre és szabályai 
 

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

a) az Önkormányzat „Nyirád Község Pecsétje” köriratú díszpecsétjén, 
b) az Önkormányzat zászlaján, 
c) 1az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, alpolgármesternek, a 

települési képviselıknek, a jegyzınek készített levélpapírok fejlécén, illetve 
borítékján,  

d) az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, 
e) a polgármesteri hivatal épületének bejáratánál, dísz-, ill. házasságkötı 

termében, 
f) az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetıinek irodáiban, 
g) az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével 

foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon, 
h) a községbe vezetı utak mellett a közigazgatási határnál levı táblán. 

 

                                            
1 Hatályos 2006. november 30-tól – 9/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelet 
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(2) A település címerével ellátott díszpecsét az Önkormányzat és más bel-, 
illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetıleg 
kitüntetı oklevelek hitelesítésekor használható az ünnepélyesség fokozott kifejezése 
céljából. 

 
(3) A díszpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható. 

 
(4) A díszpecsét használatáért és ırzéséért a polgármester felelıs. 

 
4. § 

 
(1) A 3. § (1) bekezdésének g) pontjában meghatározottakon kívül más jogi 

személy számára az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken a 
település címerének használatát – kérelemre – a jegyzı 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 jegyzı javaslata alapján a 
polgármester állapítja meg. 
 

(3) A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formájában, vagy 
az elért árbevétel arányában. 
 
(4)2 A (3) bekezdésben szereplı átalány összege gazdálkodó szervezeteknél 50.000 
Ft.  

5. § 
 

(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 
a) a kérelmezı megnevezését, címét; 
b) a címerhasználat célját; 
c) az elıállítani kívánt mennyiséget (darabszámot); 
d) a címer elıállításának anyagát; 
e) termesztés, illetve forgalomba-hozatal esetén ennek módját; 
f) a használat idıtartamát; 
g) a címerrel díszítendı tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát); 
h) a felhasználásért felelıs személy megnevezését. 

 
(2) 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 forgalomba-hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket; 
g) a címer felhasználásáért felelıs személy megnevezését; 
h) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét. 

 
(3) A kiadott engedélyekrıl a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet. 

                                            
2 Hatályos 2005. december 1-jétıl – 20/2005. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 
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(4) Indokolt esetben a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja. 

 
(5) A címert csak olyan mértékben szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a 

hiteles ábrázolást. 
 

(6) Méltatlan tárgyakon tilos a település címerét alkalmazni. Vitás esetekben az 
önkormányzat képviselı-testülete dönt. 
 

(7) Amennyiben nincs lehetıség a település címerének eredeti színben való 
ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bır, kerámia, stb.) 
színében de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával 
történhet. 
 

(8) A címer iparmővészeti alkotásnak minısülı tárgyakon történı 
felhasználásakor a képzı- és iparmővészeti lektorátus elıírásai szerint kell eljárni. 
 

(9) A címer használata során az állami címer elsıdlegességét biztosítani kell. 
 
 

6. § 
 

A zászló leírása 
 

(1) A zászlólap 2 : 3 oldalarányú fekvı téglalap. Színe világoskék, széleit 
nemzeti színő szalag fogja körbe. A zászlót a község címere díszíti tengelyével a 
rúdhoz közelebb esı harmadához képzelt osztóvonalon.  
 

(2) A település dísz-zászlaját az (1) bekezdésben leírtaknak megfelelıen, 
szabadon lebegı sarkain aranyszínő bojttal, aranyszínő zászlórúddal, fémes kék 
csúcsdísszel kell elkészíttetni. 
 

(3) A település dísz-zászlaja a Polgármesteri Hivatal dísztermében kerül 
elhelyezésre. 
 

7. § 
 

A zászló használata 
 

(1) A zászló lobogó formájában is használható. A zászló (lobogó), vagy annak 
méretarányos változatai használhatók: 
 

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt; 
b) a község életében jelentıs események, ünnepségek és rendezvények 

alkalmából más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt; 
c) a képviselı-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén; 
d) nemzeti, illetve községi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, 

félárbocra eresztve; 
e) minden, a községgel összefüggı, vagy az Önkormányzat részvételével 

rendezett eseményen; 
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f) a település bel- és külföldi kapcsolataiban emlék-, illetve cserezászlóként. 
 

(2) A zászló elıállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 
 
 

Záró rendelkezések 
 

8. §3 
 

9. § 
 

A település címerének és zászlójának hiteles színes grafikáját a jelen rendelet 
mellékleteként kell kezelni, és alapdokumentumként kell ırizni. 
 
 

10. § 
 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
 

Jogharmonizációs záradék 
11. §4 

 
 
 
 
 Sarkadi-Nagy András Lovasi Erika 
 polgármester körjegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2000. június 30-án. 
 
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet  
kihirdetve: 2012. június 1-jén. 
 
 
 
Hirdetıtáblára kifüggesztve: 2012. június 1. 
Levétel napja: 2012. június 18. 

 
 
 
  Lovasi Erika 
  körjegyzı 

                                            
3 Hatályon kívül helyezve 2012. június 2. napjával – 10/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 
4 Hatályon kívül helyezve 2010. március 1. napjával – 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 
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