
MURAKERESZTŰR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

9/1993. (IX.29.) számú rendelete 

a 

helyi címer és zászló alapításáról és 

használatának rendjéről 

 

Murakeresztúr község Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a.) 

pontjában biztosított jogkörében az Önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről 

az alábbi rendeletet alkotja: 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT JELKÉPEI 

 

l.§ 

Az  Önkormányzat  jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: 

 címer és zászló. 

 

A CÍMER LEÍRÁSA 

 

2.§ 

Álló, háromszögű, arany szegélyű pajzs kék mezején lebegő, lóhere-végű arany latin kereszt. A pajzsderék alatt - a 

kereszt alsó szárát részben takarva - széles, vízszintes ezüst hullámpólya, benne lebegő vörös Karoling-típusú stilizált 

templommotívum. 

A címerpajzs alatt lebegő, fecskefarok-végződésű, íves arany szalagon feketével nagybetűs MURAKERESZTÚR 

felirat. 

A felirat előtt és után l-l díszpont. 

 

A CÍMER HASZNÁLATÁNAK KÖRE ÉS SZABÁLYAI 

 

3.§ 

1./ Az önkormányzat címerét használni lehet: 

a./ Az Önkormányzat körpecsétje, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző, 

b./ Az Önkormányzat zászlaján és annak változatain. 

c./ Az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken, 



d./ A Községháza épületének bejáratánál, tanácskozótermében és más protokolláris célt szolgáló 

helyiségeiben, 

e./ Az Önkormányzat szerveinek, polgármesternek, jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén, illetve 

borítékjain, 

f./ Az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban, 

g./ Az Önkormányzat és szervei által megjelentetett emléktárgyakon, meghívókon, 

h./ A községben vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblákon. 

2./ Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel-, illetve külföldi önkormányzatok 

közötti kapcsolatban protokolláris célból, illetőleg kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható. 

3./ Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható. 

 

4.§ 

1./ A 3.§. 1./ bekezdésének g, pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa készített 

kiadványokon vagy jellegzetes termékeken az önkormányzat címerének használatát - kérelemre - a jegyző javaslata 

alapján a polgármester engedélyezheti. 

2./ Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetében a címer használatáért gyártási és forgalmazási díjat kell 

fizetni. 

A díj mértékét a jegyző javaslata alapján a polgármester állapítja meg. 

3./ A díj megállapítására történhet egyösszegben vagy átalányban is. 

4./ Az átalány összege 1.000 - 10.000.-Ft-ig terjedhet. 

 

5.§ 

1./ A címer használatára vonatkozó kérelmet írásban kell benyújtani 

2./ A polgármester az engedélyezése során az érvényességi időt is meghatározza. 

3./ A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.  

4./ Indokolt esetben a polgármester az engedélyt visszavonhatja. 

 

A LOBOGÓ ÉS ZÁSZLÓ LEÍRÁSA 

 

6.§ 

1./  

Lobogó: Álló téglalap alakú, 2:1 arányú fehér textil, aljában arany, felette kék vízszintes pólyával. Egy pólya-

szélesség a lobogó hosszának 1/10 része. A színes címer a feliratos szalaggal a függőlegesen 

szimmetriatengelyen, annak felülről mért 1/3-os osztásvonalán helyezkedik el. A lobogó kétoldalas. 



Zászló: A lobogó 90°-kal történő elforgatásával jön létre. 

A színes címer /szalag nélkül/ függőleges szimmetriatengelye a zászló hosszának rúdtól mért 1/3-os 

osztásvonalának esik egybe.  

A zászló kétoldalas. 

2./ Az Önkormányzat zászlója a Községháza tanácskozótermében kerül elhelyezésre. 

 

A ZÁSZLÓ ÉS LOBOGÓ HASZNÁLATA 

 

7.§ 

 1./ A zászló lobogó formájában is használható. A zászló / lobogó / vagy annak méretarányos változatai használhatók: 

a./ hivatalos állami ünnepek alkalmával, a Magyar Köztársaság zászlajával együtt, 

b./ a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos zászlókkal 

együtt, 

c./ a képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén, 

d./ nemzeti, illetőleg megyei gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbocra eresztve, 

e./ minden a községgel összefüggő vagy az Önkormányzat részvételével rendezett eseményen. 

2./ A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

JOGOSULATLAN HASZNÁLAT 

8.§ 

Aki az Önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérő vagy a közösséget sértő módon használja fel, 

szabálysértést követ el, és 10.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

9.§ 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

 


