
Mátraszentimre Község Önkormányzatának                        
8/1999. (IX.15.) önkormányzati rendelete    

a helyi címer és zászló alapításáról és használatának 
rendjéről szóló rendelet módosításáról 

(egységes szerkezetben) 
 
 
Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i.) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva figyelemmel a 32.. cikk (2) bekezdésében 
biztosított eredeti jogalkotói feladatkörére az alábbi rendelet alkotja:  
 
 

Az Önkormányzat jelképei 
 

1.§.  
 
Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok:  
a címer és a zászló. 
 

2.§.  
 
Az Önkormányzat címere: Pirossal és kékkel hasított, zölddel vágott talpú háromszögpajzs, 
jobb oldalán egész álló, arany emberi alak; balra hajló, bal lábával előre lépő üvegfúvó, csöve 
végén ezüstszínű üveget fúj; arca és kezei testszínűek. 
 
Bal oldalán a települések szembenézeti, ezüstszínű temploma áll; fölötte a mező jobb 
sarkában egy ezüstszínű hópehely, bal sarkában kettő. 
A zöld talpban kitárt szárnyú arany szalonka - felülnézetben - csőrével lefelé lebeg. 
Címer kiegészítők: Alul két makkos-leveles tölgy ág, vágott részük egymáson keresztben 

fekszik. A település neve a címerpajzs felett talpas antikva betűvel fekete 
színnel jelenik meg. 

 
 

A címer használatának köre és szabályai 
 

3.§. 
 

(1) Az Önkormányzat címerét mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:  
      a.)  az Önkormányzat pecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző;  
            pecsétnyomó esetében legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm  
            átmérőjű, megfelelő körirattal ellátva; 
      b.)  az Önkormányzat zászlaján és annak változatain; 
      c.)  az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek  
            készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján; 
      d.)  a Polgármesteri Hivatal épületénél bejáratánál, dísztermében (tanácskozótermében) és  
            más protokolláris célt szolgáló helyiségében; 
      e.)  az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban; 
      f.)  az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiad- 
            ványokon, meghívókon, emléktárgyakon; 
      g.)  a falvakba vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán,  
      h.)  az önkormányzat által szervezett ünnepségeken, rendezvényeken. 
(2) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel-, illetve  
      külföldi önkormányzatok közül kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg szerződé-   



      sek, megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső működésével és  
      szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor  
      használható. 
(3)  Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható. 

 
4.§. 

 
(1) A 3.§.(1) bekezdésének f.) pontjában meghatározottakon kívül más természetes vagy jogi 
      személy számára az általa készített kiadványokon, vagy jellegzetes termékeken az  
      Önkormányzat címerének használatát - kérelemre - a polgármester javaslata alapján a  
      Képviselő- testület engedélyezheti, a kérelem benyújtását követő első ülésén egyszerű  
      szótöbbséggel. 
(2) A címer használatára vonatkozó engedély kiadható egy alkalomra, meghatározott  
      időpontig, vagy visszavonásig. 
(3) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetében a címer használatáért díjat kell  
     fizetni. 
     A díj mértékét a polgármester javaslatára a Képviselő-testület állapítja meg. 
(4) A díj megállapítása történhet egyösszegben, évi átalány formájában vagy az elért árbevétel  
      arányában. 
 

5.§. 
 
(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 
-  a kérelmező megnevezését, címét 
-  a címerhasználat célját 
-  az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot) 
-  a címer előállításának anyagát 
-  terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját 
-  használat időtartamát 
-  a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát, stb.) 
-  a felhasználásért felelős személy megnevezését. 
(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 
-  az engedélyezés megnevezését és címét 
-  az előállítás anyagát 
-  az engedélyezett felhasználás célját 
-  az előállításra engedélyezett mennyiséget 
-  a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát 
-  a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket 
-  a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését 
-  amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét. 
(3) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. 
a./ Az engedélyes személyes adatai körébe tartozik az engedélyes családi és utóneve, lakcíme, 
jogi személyeknél a cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma,  adószáma.   
b./ A személyes adatokat továbbá az engedélyt megadó határozat számát és ügyirat számát, a 
Polgármesteri Hivatal tartja nyilván. 
c./  A nyilvántartott adatok törlési határideje az engedély lejártát követő 5 év.  
d./ A jegyző a személyes adatok védelméért való felelősségének körében köteles olyan 
technikai szervezési intézkedéséket tenni, ellenőrzési rendszert kialakítani, és adatvédelmi 
szabályzatot készíteni, amely biztosítja az adatvédelmi követelmények teljesülését.  
(4) Indokolt esetben a kiadott engedélyt a Képviselő-testület kártalanítási igény kizárásával   
      visszavonhatja. 
 
 

6.§. 



 
(1) A címer kizárólag hiteles alakban ábrázolható. Az Önkormányzat címerének kicsinyítése  
     csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást. 
(2) A címer elemei önállóan nem alkalmazhatók. 
(3) Az Önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó  
     tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia, stb.) színében, de a heraldika általános szabályai- 
     nak és színjelzéseinek megtartásával történhet. 
(4) A címer használata során meg kell őrizni tekintélyét. 

 
 

A zászló leírása 
 

7.§. 
 
A község zászlója:  fehér színű, amelynek középső részén a község címere látható. 

       A zászlólap arányában a zászlórúd felől nézve 1:2 arányú téglalap alakzat. A zászló alsó része 
arany színű rojttal díszített.  
A zászlórúd barna színű, zászlócsúccsal díszítve. 
 
 

A zászló használata 
 

8.§. 
 
(1) A zászló lobogó formájában is használható: 
-   hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt 
-   a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más  
    hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt 
-   a Képviselő-testület ülései alkalmával önállóan, az ülés helyszínén 
-   nemzeti, ill. helyi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt félárbocra eresztve 
-   minden a községgel összefüggő, az Önkormányzat részvételével rendezett eseményen. 
(2) A zászló (1) bekezdésen túli használatának és előállításának engedélyezésére a címerre  
      vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 
 

A jogosulatlan használat 
 

9.§. 
 
hatályon kívül helyezve  
 

10.§. 
 
(1) A rendelet 1999. október 1 -jén lép hatályba. Kihirdetéséről helyben szokásos módon a 
jegyző gondoskodik. 
 
Mátraszentimre, 1999. szeptember 16. 
 
         Stuller András                                                                        dr. Bekecs Andrea   
           polgármester                                                                                     jegyző 
 
 
 
ZÁRADÉK: 



 
11/2005 (XI.6.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt rendelet kihirdetve az 
SzMSz-ben előírt módon !  
 
 
Mátraszentimre, 2005. október 6. 
 
                                                                                                          dr. Bekecs Andrea  
                                                                                                                       jegyző 
 
ZÁRADÉK: 
 
6/2012 (II.21.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 
önkormányzati rendelet kihirdetve az SzMSz-ben előírt módon !  
 
 
Mátraszentimre, 2012. február 21.  
 
                                                                                                          dr. Bekecs Andrea  
                                                                                                            címzetes főjegyző 
 


