
Somogyvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/1997. (V. 29.) számú rendelete 

Somogyvár Község címerének és zászlójának alkotásáról, használatának 

szabályozásáról 
 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 
 

Somogyvár Község címere 

 

1. §. 

Somogyvár Község címere: Kerektalpú pajzs vörös mezejében zöld talajon álló hét – hét 

ablakkal ellátott ( 3 –2-1-1- ) kéttornyú, románstílű ezüst templom áll, toronycsúcsain ezüst 

keresztekkel. A templom felett, a két torony között nyelével arany koronán átszúrt, élével 

jobbrafordult kék csatabárd látható. A pajzsot rovátkolt falú, három rovátkolt oromzatú ezüst 

falkorona díszíti. Pajzstartók, jobbról arany griff, balról természetes színű szarvas. A címer 

rajza a rendelet 1. sz. melléklete, amely része a rendeletnek. 

 

A község színe: kék – arany. 

 

A címer használatának köre 

 

2. §. 

(1) Somogyvár község címerét a 3. §-ban szabályozott módon kizárólag díszítő és a községre 

utaló jelképként lehet felhasználni: 

a.) a község zászlóján, 

b.) az önkormányzati Képviselő-testület meghívóin, 

c.) az önkormányzati Képviselő-testület és bizottságai felhívásain, programjain, tervein, 

tájékoztatóin, a nem önkormányzati szervekkel kötött megállapodásokon és 

szerződéseken, 

d.) a község történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, 

e.) a községre utaló emléktárgyakon, jelvényeken, termékeken,  

f.) az önkormányzati Képviselő-testület által alapított és adományozott díszoklevélen, 

emléklapon, kitüntető és emlékérmeken, 

g.) ünnepségeken és rendezvényeken, 

h.) nemzetközi kapcsolatokban és az idegenforgalmi propagandában, 

i.) az önkormányzati Képviselő-testület bizottságai, továbbá az önkormányzat 

tisztségviselői által – az önkormányzati Képviselő-testület megbízásából eredő 

tevékenységük során – használt levélpapíron, 

j.) az önkormányzati Képviselő-testület tanácskozótermeiben, házasságkötő termében és 

az önkormányzat tisztségviselőinek hivatali helyiségeiben, a közég fontosabb 

intézményeiben, 

k.) a község középületeinek díszítésére.  

 

(2) A község címere hivatalos eljárás és hatósági tevékenység során nem alkalmazható. 

 

(3) Az állam és az önkormányzati Képviselő-testület által alapított címer együttes használata 

esetén az állami címernek – különös elhelyezésével, a címer méretével – elsőbbséget kell 

biztosítani. 

 



 2 

A címer használata, engedélyezése 

3. §. 

(1) A község címerének használatát – a használó szerv vezetőjének kérelmére – a Képviselő-

testület engedélyezi.  

Az engedély esetenkénti felhasználásra, vagy hosszabb időtartamra ( meghatározott ideig, 

vagy visszavonásig ) egyaránt adható. 

 

(2) Nem kell engedély a község címerének használatához a 2. §. (1) bekezdés a., b., c., d., f., 

g., i., j. pontjaiban megjelölt esetekben az önkormányzati Képviselő-testület és bizottságai  

részére. 

 

(3) Az önkormányzat intézményei, továbbá a nem önkormányzati szervek a címert csak külön 

engedély alapján használhatják. 

 

4. §. 

(1) A község címerét kizárólag hiteles alakban, méretarányok é színek megtartásával szabad 

ábrázolni. 

 

(2) A Képviselő-testület egyes esetekben megengedheti, hogy a község címere kizárólag az 

előállításhoz felhasznált anyag ( fém, fa, bőr, textília stb. ) színében jelentkezzék. 

 

(3) A címer nyomdai úton való előállítása esetén fekete-fehér színben is felhasználható. 

 

5. §. 

(1) A község címerének használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:  

- a kérelmező megnevezését és címét, 

- a címer előállításának, illetve felhasználásának célját és módját, 

- előállítás esetén az előállítandó mennyiséget,  

- a terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal módját, 

- a címer használatának időtartamát,  

- a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését. 

 

(2) A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített kiadvány vagy tárgy mintájának 

méretarányos rajzát. 

 

6. §. 

(1) A község címerének használatára vonatkozó engedélynek tartalmazni kell: 

- engedélyes megnevezését és címét, 

- az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését, 

- a felhasználás idejét és az engedély érvényességének időtartamát,  

- a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket, 

- a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb kikötéseket. 

 

(2) Ha a címer alkalmazásával a felhasználó szerv pénzbevételre tesz szert, a Képviselő-

testület az engedélyben meghatározott összeg befizetését is előírhatja, melynek mértéke 

fix összegben vagy a bevétel meghatározott százalékában állapítható meg. 

 

7. §. 

A kiadott engedélyekről Somogyvár Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

Titkársága nyilvántartást vezet. 
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Somogyvár Község zászlaja, a zászló 

használatának rendje 

 

8. §. 

Somogyvár község zászlója téglalap alakú kékkel és arannyal hasított / szemből nézve 

baloldalán kék, jobboldalán arany / 1:2 arányú zászló, melynek hossztengelye felső 

harmadának középpontjában a fent leírt címer helyezkedik el.  

A zászló rajza a rendelet 2. sz. melléklete, amely része a rendeletnek. 

 

9. §. 

A község zászlója az alábbi alkalmakkor és esetekben használható: 

a./ az önkormányzati Képviselő-testületi ülésein és a község életében más jelentős – kizárólag 

helyi  - események alkalmával,  

b./ az állami zászló elsőbbsége mellett az önkormányzati intézményi ünnepségeken, 

rendezvényeken, 

c./ megkülönböztetésül más város, nagyközség, község részvételével tartott rendezvényeken, 

d./ települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban, 

e./ cserezászlóként – a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével – elismerésként  

 

10. §. 

(1) Az önkormányzat és szervei a község zászlaját a 9. §-ban foglalt alkalmakkor és 

esetekben a d., és e., pontban foglalt kivételekkel engedély nélkül is használhatják. 

 

(2) Az önkormányzati szervek a 9. §. d., és e., pontjában foglalt felhasználáskor, valamint a 

nem önkormányzati szervek a 9. §. a. – e. pontjaiban foglalt alkalmakkor és esetekben a 

Képviselő-testület engedélyét kötelesek beszerezni. 

 

(3) A község zászlójának használatára vonatkozó kérelemre és annak engedélyezésére az e 

rendelet 5. és 6. §-ban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni, és a kiadott 

engedélyeket a 7. §-ban említett szerv tartja nyilván. 

 

Szabálysértési rendelkezések 

 

11. §. 

(1) Szabálysértést követ el és 10.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki Somogyvár 

Község címerét és zászlóját engedély nélkül, vagy a használatára vonatkozó engedélytől 

eltérő módon használja, az aki a címer és zászló használatát szabályozó rendelkezéseket 

egyéb módon megszegi vagy kijátsza. Azt a dolgot amellyel vagy amelyre nézve a 

szabálysértést elkövették el kell kobozni. 

 

(2) A szabálysértési eljárás lefolytatására a szabálysértésekről szóló jogszabályokban foglalt 

hatásköri és illetékességi szabályok az irányadók. 

 

Hatálybalépés, vegyes rendelkezések 

 

12. §. 

(1) E rendelet 1997. június 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
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13 §. 

Somogyvár Község címere érmeken, jelvényeken és más iparművészeti alkotásnak minősülő 

tárgyakon történő felhasználásakor a Képző- és Iparművészeti Lektorátus előírásai szerint kell 

eljárni. 

 

14. §.
1
 

E rendelet az Európai Parlament és a Tanács a belső piaci szolgáltatásokról szóló 

2006/123/EK (2006. december 12.) irányelv 9. cikkének való megfelelést szolgálja. 

 

 

Somogyvár, 1997. május 29. 

 

 

 

Kócziánné dr. Hortobágyi Katalin s.k.   Frank Sándor s.k. 

                      jegyző          polgármester 

                                                           
1
 A rendeletet 14. §-sal kiegészítette a 7/2009.(IX.24.) rendelet 1. §-a 2009. október 1-i hatálybalépéssel 
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1. számú függelék
2
 

 

 

 

I N D O K O L Á S  
 

 

 
Somogyvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Somogyvár Község címerének és 

zászlójának alkotásáról, használatának szabályairól szóló 6/1997.(V.29.) rendeletének – az 

Irányelv 9. cikk (1) bekezdésével ellentétes – 3. és 10. §-hoz, a rendelet 1. számú 

függelékeként, a következő indokolást fűzi: 

 

A szolgáltatás nyújtására vonatkozó korlátozó rendelkezés fenntartását az önkormányzat 

részéről megfogalmazódó közérdeken alapuló igény, valamint a nemzeti, történelmi és 

kulturális örökség védelme teszi szükségessé. 

A település sajátos szimbólumainak, jelképeinek megőrzése kevésbé korlátozó intézkedés 

útján nem valósítható meg. 

A korlátozás diszkriminatív, hátrányos megkülönböztetést az érintett szolgáltatókkal szemben 

nem tartalmaz. 

 

                                                           
2
 Az 1. számú függelék a 80/2009.(IX.23.) számú Képviselő-testületi. határozattal került elfogadásra 2009. 

október 1-i hatálybalépéssel 


