
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat jelképeiről és használatának szabályairól 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Seregélyes 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének, a szervezeti és működési 
szabályzatról szóló 9/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet, I. rész 1. 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Fejlesztési és 
Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § A rendelet tárgyi hatálya Seregélyes Nagyközség Önkormányzata (a 
továbbiakban: önkormányzat) jelképeire és ezek használatára, személyi hatálya a 
jelképeket használó természetes személyekre, jogi személyekre és a jogi 
személyiség nélküli szervezetekre terjed ki.  

2. § (1) Seregélyes település történelmi múltjára, fejlődésének folytonosságára utaló 
és díszítő jelképek a címer, a zászló vagy lobogó (a továbbiakban együtt: zászló) és 
a pecsét. 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt jelképek leírását, hiteles arány és alak szerinti 
ábrázolását az 1. melléklet tartalmazza. 

2. A címer használatának szabályai 

3. § (1) A címer engedély nélkül használható: 

a) a település zászlóján, 

b) Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület), annak bizottságai, valamint a Seregélyesi Polgármesteri 
Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által kiadott kiadványokon, 

c) az Önkormányzat és szervei, intézményei épületein, tanácskozótermeiben, 
irodahelyiségeiben, 

d) a Képviselő-testület és a Hivatal által szervezett protokolláris és ünnepi 
rendezvényeken, tudományos konferenciákon, kulturális- és 
sportrendezvényeken, emléküléseken és kiállításokon úgy, hogy az 
Magyarország címerének jelentőségét ne kisebbítse, 

e) a Képviselő-testület, vagy bizottságai által adományozott díszokleveleken, 
emléklapokon, emlékplaketteken, jelvényeken, valamint a Képviselő-testület 
által adományozott kitüntetéseken, 

f) a Képviselő-testület bizottságai, a polgármester, az alpolgármester, a helyi 
önkormányzati képviselő, a jegyző, a Hivatal szervezeti egységei és vezetőik 
részére készített levélpapíron, névkártyákon és arcképes igazolványokon, 

(2) A címer – az (1) bekezdésben foglalt kivétellel – kizárólag engedéllyel 
használható különösen a következő esetekben: 

a) a településen működő intézmények és társadalmi szervezetek által kiadott és 
az intézmény, illetve társadalmi szervezet történetét, életét, fejlődését 
bemutató kiadványokon, 



b) a települést érintő, az (1) bekezdés b) pontjában fel nem sorolt kiadványokon, 

c) a településen rendezett hazai és nemzetközi kulturális, szakmai és 
sportrendezvényeken, bajnokságon, 

d) a településre utaló ajándék- és emléktárgyakon. 

4. § (1) A címer védjegyként nem használható. 

(2) A címer kizárólag a rendeletben meghatározott hiteles alakban, az ábrázolás 
hűségének, a méretarányok és színek pontos megtartása mellett használható, 
alkalmazható. Nyomdai úton való előállítással egy szín is alkalmazható. 

(3) A címert csak olyan mértékig lehet kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles 
ábrázolást. 

(4) Amennyiben nincs lehetőség a címer eredeti színben való ábrázolására, 
engedélyezhető, hogy a címer kizárólag a tárgy anyagának színeiben, a címertan 
általános szabályainak megtartásával készüljön el. 

(5) A címernek az emléktárgyakon, érmeken, jelvényeken, más tárgyakon és 
kiadványokon történő ábrázolásához a rendelet alapján kiadott engedély nem 
mentesíti a kérelmezőt a termék, jelvény, kiadvány, egyéb mű tervezésére, 
előállítására, forgalomba hozatalára előírt engedélyek, hozzájárulások megszerzése 
alól. 

3. A pecsét használatának szabályai 

5. § (1) A pecsét: 

a) a Képviselő-testület vagy a Hivatal által használt bélyegzőkön, kiadott 
kiadványokon, felhívásokon, programokon, terveken, az állami, 
önkormányzati, társadalmi szervezetekkel kötött megállapodásokon, 
szerződéseken, 

b) a Képviselő-testület, illetve bizottságai által adományozott díszokleveleken, 
emléklapokon, 

c) az Önkormányzat nemzetközi megállapodásain, szerződésein 

használható. 

(2) A pecsétből, valamint a pecsét lenyomatát tartalmazó ezüst medálból egyet-egyet 
kell előállítani, és azokat a Hivatal helyiségében kell elhelyezni. 

(3) A pecsét lenyomatát tartalmazó bronz medált a polgármester láncfüggesztéssel a 
Képviselő-testület ülésein és más protokolláris alkalmakkor viselheti. 

4. A zászló használatának szabályai 

6. § (1) A zászló engedély nélkül használható: 

a) a Hivatal elhelyezésére szolgáló épületen állandó jelleggel kitűzve, 

b) a Hivatal elhelyezésére szolgáló épület előtti árbócon felvonva  

c) az Önkormányzat rendezvényein és ünnepségein, 

d) a polgármester irodájában és a Képviselő-testület ülései helyszínén, 

e) az Önkormányzat szervei, intézményei tanácskozótermeiben, 

f) közterületeken és középületeken nemzeti ünnepek alkalmával, 



(2) A zászló – az (1) bekezdésben foglalt kivétellel – kizárólag engedéllyel 
használható különösen a következő esetekben: 

a) az (1) bekezdés f) pontjában fel nem sorolt hazai és nemzetközi kulturális, 
szakmai, valamint sportesemények és rendezvények alkalmával, 

b) megkülönböztetésül a több település részvételével tartott rendezvényeken, 

c) cserezászlóként és elismerésként, 

d) a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban, 

7. § (1) A zászló Magyarország zászlaját nem helyettesítheti. 

(2) A zászló kizárólag hiteles alakban, a méretarányok és színek megtartásával 
jeleníthető meg. 

(3) A zászlót rendszeresen, legalább háromhavonta tisztítani kell. 

(4) Az állandó jelleggel kitűzött zászlót legalább évente – elhasználódás esetén egy 
év letelte előtt is – cserélni kell. 

5. A címer- és zászlóhasználat engedélyezése 

8. § (1) A címer és a zászló használatát kérelemre: 

a) eseti jellegel, 

b) határozott vagy 

c) határozatlan 

időtartamra a Képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörében eljárva a 
polgármester engedélyezi, továbbá eljár a 4. § (4) bekezdésben meghatározott 
esetben. 

(2) A kérelmet a Hivatalnál kell előterjeszteni. 

9. § (1) Kereskedelmi célú felhasználás esetén – a települést bemutató, népszerűsítő 
kiadványok és a településen hagyománnyal rendelkező jellegzetes termékek 
kivételével – a címer vagy zászló használatáért díjat kell fizetni. Minden más esetben 
a használat díjmentes. 

(2) A díj az előállítani kívánt termék fogyasztói árától és mennyiségétől függetlenül - 
általános forgalmi adó nélkül számított - egyszeri 20.000 Ft. 

(3) A díj az Önkormányzat költségvetési bevételét képezi. 

10. § (1) A címer vagy zászló használatára irányuló kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) az engedélyt kérő megnevezését, címét (székhelyét, telephelyét), 
tevékenységi körét, 

b) a címer vagy zászló használatának célját, 

c) előállítás esetén az előállítani kívánt tárgy, jelvény, kiadvány, termék 
mennyiségét, 

d) a terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal módját, 

e) a használat időpontját, időtartamát, 

f) a használatért felelős személy megnevezését. 



(2) Címerrel vagy zászlóval díszített tárgy, jelvény, kiadvány, termék előállítására 
irányuló kérelemhez mellékelni kell a tárgy tervét (rajzát), majd elkészülte után a 
kérelmező köteles a termék egy példányát vagy annak fénymásolatát az 
engedélyezőnek átadni. 

11. § A kérelem elbírálása során vizsgálni kell, hogy a kérelmező tevékenységének 
jelentősége indokolttá teszi-e a címer vagy zászló használatát, az alkalmas- e a 
közfigyelem felkeltésére és a település iránti megbecsülés fokozására. Ezeket a 
körülményeket a kérelmezőnek kell valószínűsítenie. 

12. § A címer vagy zászló használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 

a) a használatra jogosított megnevezését és címét, illetve székhelyét, 

b) az engedélyezett használati cél megjelölését, 

c) előállítás esetén az engedélyezett mennyiséget, 

d) a terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal módjával kapcsolatos esetleges 
kikötéseket, 

e) a használat, illetve az engedély időtartamát, 

f) díjfizetési kötelezettség esetén a díj mértékét, befizetésének módját és 
határidejét. 

13. § A kiadott engedélyekről a polgármester nyilvántartást vezet. 

14. § Az engedélyt a polgármester visszavonja: 

a) ha a címer vagy zászló használata vagy a forgalomba hozatal módja méltatlan 
a település rangjához, hírnevéhez, az Önkormányzat, vagy a település 
lakosságának jogait és jogos érdekeit sérti, 

b) az engedélyezett céltól vagy az engedélyben meghatározott módtól eltérő 
használat esetén, 

c) a 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint meghatározott díj fizetésének 
elmulasztása esetén. 

6. Záró rendelkezések 

15. § Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba. 

16. § Hatályát veszti a Seregélyes Nagyközség jelképeiről és az elismerő címek 
adományozásáról szóló 11/2004.(X.28.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 Horváth Sándor s.k.             Horváth Károly s.k. 
           polgármester jegyző 

 

A rendeletet kihirdettem. 

Seregélyes, 2018. november 30. 

  Horváth Károly s.k. 
   jegyző 

 



1. melléklet a 19/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata jelképeinek leírása,  
hiteles arány és alak szerinti ábrázolása 

1. A címer: 

1.1. leírása: 

Álló helyzetű, kerektalpú pajzs kék mezejében, zöld talajon nyugvó, egymásba 
fonódó arany vesszőkből álló fészek látható. 

A fészek közepén egy jobbra forduló, míg repdeső szárnyait bal felé fordító, veres 
csőrű és veres lábú ezüst pelikán áll. Nyakát ívesen balra visszahajtva a begyét 
szaggatva, két kicsorduló veres vércseppel három veres csőrű, ezüst fiókáját táplálja. 
A fészekben két fióka jobbról és egy balról ül. A fiókák szárnyukkal repdesve 
nyakukat és csőrüket az anyamadár felé nyújtják.  

A pajzs felső szélén egy veres bélésű, nyitott, kilencágú, grófi arany korona nyugszik. 
A korona arany pántját öt ezüst gyöngy díszíti. A pántnak a gyöngyök közötti négy 
részében, kereszt alakban elrendezve, négy-négy apró kerek veres ékkő látható. A 
grófi arany korona mid a kilenc ágának a csúcsa egy-egy ezüst gyöngyben végződik, 
míg az ágak közepén egy-egy apró kék ékkő látható. 

A címerpajzsot növényi kartusként jobbról és balról ívesen, de nem teljesen 
szimmetrikusan, egy-egy arany búzaszál övezi, végükön egy-egy búzakalásszal. A 
két búzakalász hat-hat szemsoros, a szemsorokban három-három búzaszemmel. 
Mindkét kalászban a szélső búzaszemek egy-egy szálkában végződő murvalevél 
tövében láthatók. A búzaszálak szárain öt-öt felfelé növő levél látható. A jobboldalon 
három levél a pajzs felé és kettő kifelé nő és (alulról számolva) a negyedik, kifelé álló 
levél a felétől a tövéig ívesen visszahajlik. A baloldalon fordítva három levél kifelé és 
két levél a pajzs felé nő és itt (alulról számolva) az ötödik pajzs felé hajló levél 
középen élesen megtörve hajlik vissza.  

1.2. ábrázolása: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. A zászló: 

 

2.1. leírása: 

A zászló 1 : 2 arányú fekvő téglalap, hosszában osztott, színei kék – fehér – kék (1/5, 
3/5, 1/5 arányban). A zászló közepén eredeti színeiben az önkormányzat címere 
látható. A címer alatti kék mező közepén nagybetűkkel a SEREGÉLYES 
településnév olvasható. 

A zászló lobogóként is használható. A lobogó 2 : 1 arányú, álló téglalap és lobogó 
esetén a lobogó hossztengelyével párhuzamosan függőlegesen fut az osztás, a 
zászlóval megegyező arányban. A lobogó közepén eredeti színeiben helyezkedik el 
a címer, alatta a fehér mezőben nagybetűkkel a SERGÉLYES felirattal. 

A zászlótan szabályai szerint, a zászló és lobogó színei a címer főbb színeit ismétlik 
kék – fehér (ezüst), árnyalatuk mindig a címer színeivel megegyezőek. 

 

2.2. ábrázolása: 

 

 

2.2.1.  Az önkormányzat díszzászlaja 

A hímezett, selyem díszzászló az önkormányzati zászlótól annyiban tér el, hogy 
arany hímzéssel, a címer feletti kék mező közepén: 1818 – 2018 évszámok, míg a 
címer alatti kék mezőben szintén arany hímzéssel SEREGÉLYES felirat látható. 
Továbbá a díszzászló rúddal átellenes végét, arany rojt díszíti. 

 

 

 

 



2.2.2. Az önkormányzat díszzászlajának ábrázolása 

 

 

 

 

3. A pecsét leírása: 

A körpecsét közepén a település címerének kontúrrajza látható. A pecsét körirata: a 
címer felett nagybetűkkel * SEREGÉLYES *, a címer alatt 2018 és az évszám alatt 
nagybetűkkel * NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA *. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


