
Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat címeréről, zászlajáról és használatának rendjéről 
 
Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában  
kapott felhatalmazzással, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (4) bekezdés d) pontjában rögzített feladatkörében eljárva az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

Az önkormányzat jelképei 
 

1.§ 
 

Az önkormányzati jelképei: a címer és a zászló. 
 

A község címerének leírása 
 

2.§ 
 

Álló, háromszögletű, alsó harmadában ezüsttel hullámosan vágott, kék színű katonai pajzs, 
amelynek mezején negyedéig vízbe merülő ezüst malomkerék lebeg. A pajzson jobbra 
forduló, bíborral bélelt, aranyláccal ékesített zárt katonai sisak, rajta háromlombú arany 
korona, amelyből jobbra forduló fegyverzett, növekvő ezüst oroszlán emelkedi ki. A 
foszlányok színe mindkét oldalon vörös és ezüst. A pajzs alatt egy szalag lebeg 
FELSŐDOBSZA felirattal. 
 

A címer használatának köre és szabályai 
 

3.§ 
 

(1) Az önkormányzat címere a település történelmi múltjára, gazdaságára utaló jelkép. 
(2) Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet lehet használni: 

a) Az önkormányzat zászlaján és annak változatain; 
b) Az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető  vagy 

emlékérmeken; 
c) A polgármesternek, alpolgármesternek, önkormányzati képviselőknek, 

jegyzőnek, kirendeltség-vezetőnek, köztisztviselőknek készített  levélpapírok 
fejlécén, valamint névjegykártyájukon; 

d) Az önkormányzat épületének tanácskozó termében; 
e) A közösségi ház protokolláris célt szolgáló helyiségében; 
f) Az önkormányzat által megjelentetett, a település életével foglalkozó 

kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon; 
g) A községbe vezető utak mellett a közigazatási határnál lévő köszöntő táblán, 

továbbá hivatalos utcanévtáblákon. 
 

A címer használatáról és engedélyezéséről 
4.§ 

 
(1) A címer nem önkormányzati szervek általi használatatát – kérelemre - a képviselő-
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testület engedélyezi. 
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti engedélyt egyszeri alkalomra, 

meghatározott időpontig, vagy visszavonásig tartó érvényességgel adja ki. 
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti engedély kiadását megtagadja, ha a 

felhasználás célja az önkormányzat alapvető érdekeivel, vagy a közerkölccsel nem 
egyeztethető össze.  

(4) A megtagadásra okot adó körülmények utólagos észelelése, továbbá az 7.§-ban 
meghatározott felhasználási díj megfizetésének elmulasztása esetén a képviselő-
testület a kiadott engedélyt visszavonja. 

 
A címerhasználat iránti kérelem 

 
5.§ 

 
(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező nevét és címét; 
b) a címerhasználat célját; 
c) előállítás esetén az előállítani kívánt mennyiséget; 
d) terjesztés, vagy forgalombahozatal esetén ennek módját; 
e) A címerhasználat időtartamát; 
f) A címerrel díszített tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképét, stb.) 
g) A felhasználásért felelős személy megnevezését. 

 
(2) A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet. 

 
6.§ 

 
(1) A község címerét kizárólag hiteles alakban a címerábrák méretarányainak és színeinek 

megtartása mellett szabad ábrázolni. 
(2) Egyes esetekben –az engedélyben megjelölt módon –megengedhető, hogy a község 

címere kizárólag az anyag színében (fa, bőr, fém, stb.) készüljön. 
(3) Nyomdai úton való előállítása esetén a címer fekete-fehér színben való használhata is 

engedélyezhető. 
(4) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak oly mértékű lehet, hogy az ne sértse a 

hiteles ábrázolást. 
 

Felhasználási díj 
 

7.§ 
 

(1) Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználás esetén a címer használatáért díjat kell  
fizetni. 

(2) A felhasználási díj összegéről a képviselő-testület az egyedi kérelem elbírálása során 
dönt. 
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A zászló leírása 
 

8.§ 
 

(1) Fekvő téglalap alakú, a színe fehér, anyaga selyem, körben zöld és piros farkasfogak 
díszítik, közepén a 2.§-ban leírt címerrel. 
 

A zászló használata 
 

9.§ 
 

(1) Az önkormányzat zászlaja lobogóként is használható. 
(2) A zászló, vagy annak méretarányos változatai használhatóak különösen: 

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával; 
b) a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények 

alkalmával; 
c) az önkormányzat részvételével engedélyezett eseményeken; 
d) az önkormányzati intézmények épületeiben és épületei előtt; 

(3) A zászló előállításának és használatának engedélyezésére a címerre vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. 

 
                                     Záró rendelkezések 

 
10.§ 

 
Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
Luterán András  Dr. Lerch Ernő Ottó jegyző távollétében és megbízásából: 
 polgármester  
           
         dr. Szunyogh Szabolcs 
            kirendeltség-vezető  
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