
Felsőpakony Község Önkormányzatának 
11/2009. (IX. 30.) sz. rendelete 

az Önkormányzat jelképeiről, és használatuk rendjéről 
 
Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. Tv. 10.§ (1) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi sajátosságok 
kifejezésére az Önkormányzat jelképeiről, és használatuk rendjéről a következő rendeletet 
alkotja: 

 
Az Önkormányzat jelképei 

1. § 
 
(1)  Az Felsőpakony Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) jelképei: a címer, a 

zászló a pecsét és a kulcs. 
(2)  Az Önkormányzat pecsétjének és a kulcsának leírását és használatuk rendjét külön 

Önkormányzati Rendelet szabályozza. 
(3) A helyi címer és zászló /lobogó/ eredetének leírását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
(4) Helyi címer és a zászló /lobogó/ hiteles alakját e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
 

A helyi címer és annak használatának rendje 
2. § 

 
(1) A címer leírása: (1. sz. címerterv): Álló háromszögű pajzs kék mezejében a pajzsderékban 

arany csikkal kontúrozott vizszintes vörös pólya, benne ezüst nyílvesszővel 1/6 - 1/6 arany 
és 4/6 vörös arányban. A felső kék mezőben lebegő helyzetű, kiterjesztett szárnyú arany 
méh. Az alsó kék mezőben lebegő helyzetű stilizált homoki kikerics arannyal. A 
cimerpajzsot kétoldalról egy-egy befelé fordult, ágaskodó arany őzbak tartja, melyek ezüst 
arabeszken állnak. Az arabeszkről függő, hármas tagolású, ives arany szalagon feketével 
nagybetűs FELSŐPAKONY felirat. A településnév előtt és után egy-egy diszpont. 

(2) Az Önkormányzat címere kizárólag e rendeletben szabályozottak szerint, de külön engedély 
nélkül használható az alábbi esetekben: 
a)  az Önkormányzat weblapjának címoldalán, 
b) az Önkormányzat körpecsétjén, 
c) az Önkormányzat szervei által használt levélpapirok fejlécén, illetve boritékán,  
d) az Önkormányzat zászlaján és annak változatain, 
e) az Önkormányzat által kiadott diszokleveleken, emléklapokon, kitüntető, vagy 

emlékérmeken, bel- és külföldi kapcsolatainál, 
f) a Polgármesteri Hivatalban,  
g) az Önkormányzat intézményeinek helyiségeiben, vezetőinek irodájában, 
h) az Önkormányzat és szervei által megjelentetett kiadványokon, meghivókon, 

emléktárgyakon, 
i) községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán. 

 
 



(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl – kérelem alapján - a Képviselő-testülete kifejezett, 
előzetes hozzájárulásával, e célra kiadott külön engedélye alapján használható az alábbi 
esetekben: 
a) emléktárgyakon, emléklapokon, 
b) nem Önkormányzat, vagy intézményei által kiadott meghívókon, 
c) nem Önkormányzati rendezésben, vagy szervezésben történő ünnepélyeken, 
d) a község életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, 
e) egyéb más felületen. 

 
(4) A címert kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni és használni, védjegyként nem 

használható. 
 
(5) Az Önkormányzat cimerének kicsinyitése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a 

hiteles ábrázolást. 
 
(6)  Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat cimerének eredeti szinben való ábrázolására, 

akkor az csak hordozó tárgy anyagának szinében, de a heraldika általános szabályainak és 
szinjelzéseinek megtartásával történhet. 

 
A helyi zászló /lobogó/ leírása, és használatának rendje 

3. § 
 
(1) Lobogó: álló téglalap alakú, 2:1 méretarányú kék textillap, aljában arany rojtozással. A 

rojtozás szélessége a lobogó hosszának 1/10 része. A szines cimer a feliratos szalaggal a 
lobogó hosszanti szimmetriatengelyén, annak felülről mért 1/3-os osztásvonalán 
helyezkedik el. A lobogó kétoldalas. 

 
(2) Zászló: a lobogó 90-kal történő elforgatásával jön létre. A feliratos szalag nélküli szines 

cimer szimmetriatengelye a zászló hosszának rúdtól mért 1/3-os osztásvonalával esik egybe. 
Megjegyzés: a zászlón a településnevet viselő szalag nem szokott megjelenni kivéve azt az 
esetet, amikor az nem lebegő helyzetű, hanem szervesen kapcsolódik a 
cimerkompozicióhoz. 

 
(3) A helyi zászlót /lobogót/ kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni.  
 
(4)  Az Önkormányzat zászlója /lobogója/ az alábbi esetekben e rendelet értelmében külön 

engedély nélkül használható: 
a)  hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,  
b)  a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából 

más hivatalos zászlóval együtt, 
c)  gyászesemények alkalmával fekete zászlóval együtt, 
d)  Önkormányzat intézményeinek bejáratánál, vezetőinek irodájában, 
e)  Felsőpakony Község Önkormányzatának illetékességi területén lévő bármilyen 

tulajdonú épület feldiszitésére. 
 

 
 



Névhasználat 
4. § 

 
(1) Gazdasági, társadalmi, tudományos szervezetek, intézmények, jogi személyek és jogi 

személyiség nélküli gazdasági társaságok, civil szervezetek, egyesületek részére 
elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához vagy működésük folytatásához a 
Felsőpakony, 
Felsőpakonyi, 
Felső-pakony, 
Pakony, 
Pakonyi, 
Felsőpakony Község 
Felsőpakony Községi 
megjelölés, ezek ragozott és toldalékolt alakja és ezek használata Felsőpakony Község 
Önkormányzat Képviselő testületének engedélyéhez kötött. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott megjelölés vagy név felvételét és használatát csak azok 

kérhetik, akiknek székhelye Felsőpakony közigazgatási területén van. 
 

A címer, zászló, és névhasználat közös szabályai 
5. §  

 
(1) A címer, zászló, illetve névhasználat tárgyában beadott kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) kérelmező megnevezését és címét,  
b) használat célját, 
c) előállítani kivánt mennyiséget (darabszámot), 
d) cimer előállitásának anyagát, 
e) használat időtartamát, 
f) a diszitendő tárgy mintapéldányát (rajz, fénymásolat),  
g) felhasználásért felelős személy megnevezését. 

 
(2) A címer-, zászló-, illetve névhasználatra jogosító engedély lehet: 

a) egyszeri alkalomra szóló, 
b) meghatározott időtartamig, vagy 
c) visszavonásig érvényes. 

 
(3) A címer, zászló, névhasználat tárgyában kiadott engedélynek tartalmaznia kell: 

a) engedélyes megnevezését és cimét, 
b) az előállitás anyagát, 
c) engedélyezett felhasználás célját,  
d) engedélyezett mennyiséget, 
e) felhasználás idejét, engedély érvényességének időtartamát,  
f) a használatáért felelős személy megnevezését. 

 
(4) Az engedély kiadása megtagadható: 

a)  ha a használat vagy annak módja és körülményei a község lakosságának vagy az 
Önkormányzat jogait, jogos érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, 



b)  ha ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlásához már engedélyt kiadott vagy a 
nevet már valaki jogszerűen használja, 

c)  egyéb, különösen indokolt esetben. 
 
(5) Amennyiben dísztárgy, embléma, kiadvány vagy termék megjelölését szolgálja a címer, 

zászló, illetve névhasználat, úgy annak tervét a kérelemhez csatolni kell. 
 
(6)  A beérkezett kérelmek tárgyában a Képviselő-testület dönt egyedi határozattal.  
 
(7) A Képviselő-testület határozata alapján a polgármester adja ki az engedélyt a kérelmező 

részére.  
 
(8)  A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. 
 
(9)  Kereskedelmi, vagy reklámcélú felhasználásért gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni. 

A díj mértékét a Képviselő-testület a kérelem összes körülményére figyelemmel egyénileg 
határozza meg egyedi döntésével. 

 
(10) A kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a használat vagy annak célja, módja és 

körülményei alapján megállapítható, hogy  
a) Felsőpakony Község Önkormányzat és lakossága jogait, jogos érdekeit sérti vagy 

veszélyezteti, 
b)  ha a felhasználó az engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti, 
c)  engedély kereteit túllépő, jogszabálysértő magatartás esetén, 
d)  a használat méltatlan körülményei esetén.  

 
(11) Aki közigazgatási megjelölést vagy nevet e rendelet hatálybalépése előtt jogszerűen 

felvette és folyamatosan használja, utólagos engedély iránti kérelem benyújtására nem 
köteles. 

 
(12) E rendelet hatálybalépése előtt felvett közigazgatási megjelölés vagy név használatát az 

engedélyező a jövőre nézve megtilthatja, ha 
a) a használat vagy annak módja, célja és körülményei a Felsőpakony Község 

Önkormányzat vagy a község lakosságának jogait, jogos érdekeit sérti vagy 
veszélyezteti, 

b) ha a használó mások névhasználathoz fűződő jogait sérti. 
 

A jogosulatlan használat 
6. §  

 
Aki az Önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, engedélytől eltérő, vagy Felsőpakony község 
közösségét sértő módon használja fel, szabálysértést követ el, és 30.000,-Ft-ig terjedő 
pénzbirsággal sújtható. 



 
 
 

Záró rendelkezések 
7. § 

 
(1)  Ez a rendelet a 2009. október 01-én lép hatályba. 
(2)  E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Felsőpakony Község 

Önkormányzata 13/1997 (XI.19.) Képviselő-testületének rendelete. 
(3)  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
(4)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző köteles gondoskodni. 
 
 
Felsőpakony, 2009.  szeptember 
 
 
 
 
Matusekné Dimov Éva                  dr. Remete Sándor 
       polgármester        jegyző 
 
 
Záradék: 
 
A rendelet a 2009. október 01-től október 05. napjáig a helyben szokásos módon 
kifüggesztésre, kihirdetésre került. 
 
Felsőpakony, 2009. október 05.   

dr. Remete Sándor 
          jegyző  

 


