
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
4/2009. (II. 13.) rendelete 

a címer és zászló használatáról 
 

 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdés pontjában, valamint a 10. § (1) bekezdés c) pontjában és a Magyar 
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés f) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

A címer és zászló leírása 
 

1. § 
 

A címer vörös pajzson ezüst színű ekevason ágaskodó ezüst szarvas, a pajzson vízszintes 
Jobbágyi felirattal. A címer ábráját az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 

2. § 
 

A zászló téglalap alakú, fehér színű alapon, középen a címerrel. 
 
 

A címer- és zászlóhasználat köre 
 

3. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed Jobbágyi közigazgatási területén a magánszemélyekre, jogi 
személyekre és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, tudományos, irodalmi, 
művészi vagy egyéb közszerepléssel járó tevékenységet végzőkre. 
 

4. § 
 
A címere - engedély nélkül - a 8. §-ban meghatározott módon utaló és díszítő jelképként az 
alábbi esetekben használható és alkalmazható: 
a) az önkormányzat tanácskozótermében, hivatali helyiségeiben, 
b) az önkormányzat intézményei épületein, 
c) az önkormányzat hivatalos lapján (Jobbágyi Hírek), 
d) a képviselő-testület kiadványain, 
e) a képviselő-testület rendezvényein, 
f) a képviselő-testület által kiadott díszokleveleken, emléklapon, emlékérmen, 

jelvényeken, valamint a képviselő-testület által adományozott kitüntetéseken, 
g) az önkormányzat gépjárművein, 
h) a polgármester, a jegyző, a polgármesteri hivatal részére készített levélpapíron, 
i) a polgármester által használt díszbélyegzőn, 
j) a polgármester, a képviselők és a polgármesteri hivatal dolgozóinak névjegykártyáján. 

 
5. § 

 



 2 

Kizárólag engedéllyel lehet a címert utaló és díszítő jelképként alkalmazni vagy használni: 
a) a településen működő intézmények és társadalmi szervezetek által kiadott 

kiadványokon, emléklapokon, 
b) a települést érintő kiadványokon, 
c) a településen rendezett kulturális-, szakmai- vagy sportrendezvényeken, 
d) a településre utaló ajándék- és emléktárgyakon, 
e) a 4. §-ban nem említett egyéb esetekben. 
 

6. § 
 

A zászló engedély nélkül, a 8. §-ban meghatározott módon használható: 
a) az önkormányzat tanácskozótermében, 
b) a házasságkötő teremben, 
c) a képviselő-testület rendezvényein és ünnepségein. 

 
7. § 

 
Kizárólag engedéllyel lehet a zászlót használni a 6. §-ban nem említett esetekben. 
 

A címer és zászló használat módja 
 

8. § 
 

(1) A címert csak, mint a településre utaló és díszítő jelképet lehet használni. 
(2) A Magyar Köztársaság címerének és/vagy zászlajának illetve a település címerének 

és/vagy zászlajának együttes használata esetén a települési címer és/vagy zászló úgy 
alkalmazható, hogy a köztársasági címer és/vagy zászló jelentőségét ne kisebbítse. 

(3) A címert kizárólag hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, méretarányoknak, 
színeknek megtartása mellett szabad ábrázolni. 

(4) Egyes esetekben megengedhető, hogy a címer kizárólag a tárgy anyagának színében 
(fém, bőr, fa) jelentkezzék.  

 
A címer és zászló használat engedélyezése 

 
9. § 

 
A címer és zászló előállítását, forgalomba hozatalát és használatát a polgármester 
engedélyezi. Az engedély egyszeri időpontra, meghatározott időre vagy visszavonásig 
szólhat.  
 

10. § 
 

(1) A címer és zászlóhasználatra vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 
a) a kérelmező szervezet vagy személy nevét és címét, 
b) a címer és/vagy zászló felhasználásának célját és módját, 
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c) a forgalombahozatal (terjesztés) módját, időtartamát, 
d) előállítás esetén az előállítandó mennyiséget. 

(2) A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszíteni kívánt tárgyat, kiadványt vagy annak 
fénymásolatát. 

(3) Nem adható engedély a címer, zászló előállítására, felhasználására, ha a használat vagy 
a felhasználás módja és körülménye a település érdekét vagy a lakosság érzületét sérti 
vagy sértheti. 

(4)  A címer vagy zászló használatáról szóló engedélynek tartalmaznia kell: 
a) az engedélyét kérő nevét és címét, 
b) az engedélyezett felhasználási cél megjelölését, 
c) a felhasználás, terjesztés, forgalomba hozatal módjára vonatkozó előírásokat 

(anyag, mennyiség, stb.), 
d) a felhasználás idejét és az érvényesség időtartamát, 
e) a felhasználásért felelő személy nevét, 
f) a felhasználással kapcsolatos esetleges, egyéb, a kérelmező által betartandó 

szabályokat, 
g) a jogorvoslatra vonatkozó rendelkezést. 

(5) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet, mely tartalmazza 
az engedélyt kérő nevét, címét, a felhasználás körét, az engedély érvényességének 
idejét. 

 
Egyéb rendelkezések 

 
11. § 

  
Aki a címert vagy a zászlót jogosulatlanul használja fel vagy a használatra vonatkozó 
engedélytől eltérő módon állítja elő, illetve hozza forgalomba, szabálysértést követ el, és 
30.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.  
 

Záró rendelkezés 
 

12. § 
 
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  
 
 
Jobbágy, 2009. február 4. 

 
 

  Majoros László    Dr. Tóth Renáta 
   polgármester             jegyző 
 
Kihirdetési záradék: 
 
E rendelet 2009. február 13. napján kihirdetve. 
 
        Dr. Tóth Renáta 
                jegyző 
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1. számú melléklet 

 


