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Elıterjesztés 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
2016. május 19-i ülésére 

 
Tárgy:  Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2016. (…) 

önkormányzati rendelete a helyi címerrıl és zászlóról 
Ikt.sz: LMKOH/1624/11/2016. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 Felsılajos Község Önkormányzata 2016-ban ünnepli önállóságának 30. évfordulóját. 
E jeles alkalomból a Képviselı-testület úgy döntött, hogy az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés i) pontjában biztosított lehetıséggel élve megalkotja saját önkormányzati jelképeit 
(címer, zászló), mely tükrözi a község fıbb értékeit. A Képviselı-testület a 6/2016. (II.18.) 
határozatával felhatalmazást adott, hogy a címer és a zászló megterveztetése ügyében 
tárgyalásokat folytassak, és a tárgyalások eredményét terjesszem a Képviselı-testület elé. A 
határozatban kapott felhatalmazásnak eleget téve megkerestem Eszik Alajos kiskunfélegyházi 
származású grafikusmővészt, aki többek között Lajosmizse Város címerét is tervezte, és 
ismeri a heraldika szabályait. A Mővész Úr a tárgyalásokat követıen megküldte a tervezési 
árajánlatát, valamint az elızetes egyeztetéseket kıvetıen az általa elkészített alternatív 
címerterveket. A Képviselı-testület a 2016. március 31. napján tartott ülésén a 16/2016. 
(III.31.) határozatával elfogadta Eszik Alajos Felsılajos község címerének és zászlajának 
megtervezésére adott árajánlatát és felhatalmazást adott a szerzıdés megkötésére, valamint 
meghatározta a Mővész Úr által megküldött alternatív címertervek alapján Felsılajos község 
leendı címerét, és zászlaját. A Képviselı-testület a döntés értelmében a címertervek közül azt 
a módosított tárcsapajzsot választotta, amelyen bal oldalon bíbor alapszínben a templom, a 
jobb oldal felsı részén kék alapszínben almafa, a jobb oldal alsó részén pedig arany 
alapszínben fekete ló ábrázolódik, és a címerpajzs alatt a „ FELSİLAJOS” felirat nyomtatott 
fekete betőkkel jelenik meg. Felsılajos község zászlaját akként határozta meg a Képviselı-
testület a 18/2016. (III.31.) határozatával, hogy világoskék alapon, melynek közepén az 
elızıekben leírt elfogadott címerkép és a címerkép alatt nyomtatott fekete betőkkel 
„FELSİLAJOS” felirat jelenik meg. A Képviselı-testület által hozott döntéseket, valamint a 
megállapodást megküldtük Eszik Alajos részére, mely alapján kidolgozta a végleges címer és 
zászlóképet, melyek a rendelet-tervezet 1. és 2. mellékletét képezik, valamint elkészítette a 
heraldika szabályai alapján készült címerkép címertani leírását. Fentieken túl a Mővész Úr 
vállalta Felsılajos Község részére 1 db zászló kivitelezését is. 
 Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirıl 
szóló 2011. évi CCII. törvény 4. § (1) bekezdése kimondja, hogy: „ A helyi önkormányzat és 
a nemzetiségi önkormányzat címerének Magyarország címerétıl jól megkülönböztethetınek 
kell lennie.” A 4. § (2) bekezdés alapján „ A helyi önkormányzati és a nemzetiségi 
önkormányzati címerek szakszerő és a címertani hagyományoknak megfelelı megalkotásának 
elısegítése érdekében a Kormány Nemzeti Címer Bizottságot (továbbiakban: Bizottság) 
mőködtet. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a címerének megalkotása 
vagy módosítása elıtt kikéri a Bizottság véleményét.”  
Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Címer Bizottság fennállásáról, elérhetıségérıl adatokat nem 
találtunk, megkerestük a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, 
Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Fıosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályát, 
valamint a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelıs Államtitkárát dr. Kovács 
Zoltánt annak érdekében, hogy a Nemzeti Címer Bizottság létezésére vonatkozóan 
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tájékoztatással szolgáljanak. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal igazgatója dr. Havassy 
Sándor levelében arról tájékoztatott, hogy a Miniszterelnökségtıl kapott információja alapján 
nem mőködik aktív bizottság. Dr. Kovács Zoltán Államtitkár Úr pedig arról tájékoztatott, 
hogy a szükséges intézkedések megtétele érdekében megkeresésünket továbbította a 
Miniszterelnökség jogi ügyekért felelıs helyettes államtitkára részére, a Nemzeti Címer 
Bizottság fennállásáról azonban további információval nem szolgált levelében. 
dr. Havassy Sándor igazgató Úr levelében szakmai segítségnyújtásként azt javasolta, hogy a 
kiválasztott címerkép véleményezésére vonatkozó megkeresést a Nemzeti Címer 
Bizottságnak címezve a Miniszterelnökség részére írásban küdjük meg, tekintettel a törvényi 
köztelezettségre, és arra, hogy idıközben esetlegesen változhatott a Bizottságra vonatkozó 
ténybeli helyzet.  
Igazgató Úr levelében foglaltakat figyelembe véve megküldésre került a Miniszterelnökség 
részére a Képviselı-testület 16/2016. (III.31.) határozatával elfogadott címerkép, annak a 
rendelkezésre álló heraldikai leírása, valamint a jelképekre vonatkozó döntésekrıl készült 
határozat-kivonatok.  
2016. május 17. napján érkezett dr. Karvalics Helga a Miniszterelnökség 
Intézménykoordinációs Fıosztálya fıosztályvezetıjének levele, melyben arról tájékoztatott, 
hogy a Nemzeti Címer Bizottság ülésére a még folyamatban lévı adminisztrációs eljárások 
miatt májusban nem kerül sor.  
 
A rendelet részletes indokolása: 
- A rendelet 1. §-a tartalmazza a község címerének bemutatását, leírását.  
- A 2. §-ban kerültek meghatározásra a címer használhatóságának esetei.  
- A 3. §-ban a községi zászló leírása, a 4. §-ban a községi zászló használhatóságának esetei 
szerepelnek. 
- A 5. §-ban kerültek meghatározásra a címer és a zászló használatára vonatkozó közös 
szabályok, a címer és a zászló használat engedélyezésére vonatkozó rendelkezések, melyekkel 
biztosítható a községi jelképek jogszerő használata.  
 
Elızetes hatásvizsgálat Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a helyi 
címerrıl és zászlóról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelete megalkotásához 
 

A tervezett jogszabály jelentısnek ítélt hatásai: 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
 

A tervezett önkormányzati rendelet gazdasági és költségvetési kihatások tekintetében 
többletkiadást az esetlegesen elkészíttetendı címerhordozó tárgyak, és további zászlók 
legyártása vonatkozásában eredményez az önkormányzat számára.   
A társadalmi hatást tekintve a tervezetben elfogadott jelképek a lakosság és az 
önkormányzat külsı partnerei felé az önkormányzat impozánsabb megjelenését 
hivatottak szolgálni. 
A Képviselı-testület a 16/2016 (III.31.) határozatával elfogadta Eszik Alajos 
Felsılajos község címerének és zászlajának megtervezésére adott árajánlatát és 
felhatalmazást adott a szerzıdés megkötésére. A Képviselı-testület határozatában 
Eszik Alajos személyében, egy olyan mővészt hatalmazott fel a község címerének és 
zászlajának tervezésére, aki az elmúlt évtizedekben több település számára végzett 
hasonló tevékenységet és általa biztosított, hogy a címer a heraldika szabályainak és a 
vonatkozó jogszabályoknak megfeleljen és ugyanígy a zászló is a  jogszabályi 
kritériumoknak megfelelı legyen.  
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2. Környezeti és egészségi következményei: 
 

A tervezett önkormányzati rendeletnek környezeti és egészségi következményei nem 
kifejezhetık. 

 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
 

A rendelet-tervezet elfogadása az adminisztratív teendık növekedését eredményezi a 
továbbiakban esetlegesen lefolytatandó címer és zászló használat iránt benyújtott 
engedélyköteles eljárások, és a kiadott engedélyek nyilvántartásának vezetése 
tekintetében. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 

 

Az önkormányzatok számára az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontja adja meg 
a lehetıséget az önkormányzati jelképek megalkotására, vagyis nem kötelezı 
önkormányzati feladat, azonban községünk önállóságának 30. évfordulója kapcsán 
felmerült az igény a település jelképeinek megalkotására. A megalkotott jelképek 
jogszerő használata és védelme érdekében szükséges a községi címerre és zászlóra 
vonatkozó rendeletet alkotni. A jogszabály megalkotásához a 2011. évi CCII. törvény 
4. § (1) bekezdése alapján szükséges Nemzeti Címer Bizottság vélemény megkérése, 
melynek folyamatát az elıterjesztés részletesen tartalmazza. 

 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek:  

 

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál rendelkezésre állnak.  
 
Fentiekre tekintettel az elıterjesztés mellékletét képezı rendelet-tervezetet terjesztem a 
Tisztelt Képviselı-testület elé. 

  
 
Lajosmizse, 2016. május 18. 
 
           Juhász Gyula s.k. 
               polgármester 



 5 

Elıterjesztés melléklete 
 

Rendelet-tervezet 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének 
…./2016.(...) önkormányzati rendelete 

a helyi címerr ıl és zászlóról  
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 

 
1. A községi címer 

 
1. § 

 
 

(1) Felsılajos község címere osztott pajzs formájú, melyben bal oldalon bíbor alapszínben a 
templom, a jobb oldal felsı részén kék alapszínben almafa, a jobb oldal alsó részén pedig 
arany alapszínben fekete ló van ábrázolva és a címerpajzs alatt a „FELSİLAJOS” felirat 
nyomtatott fekete nagybetőkkel jelenik meg. 

(2) A címer rajzát és annak címertani leírását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.  
 

2. § 
 

(1) A címer kizárólag díszítı és utaló jelképként használható.  
 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint a címer használható:  
a) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselı-

testület) ülései meghívóján, 
b) a települési képviselık, a polgármester által használt névjegykártyán, 
c) a polgármester, a Képviselı-testület és bizottsága(i), valamint a Lajosmizsei Közös 

Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) dolgozói által a hivatali tevékenységük 
során használt levélpapíron,  

d) Felsılajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által alapított 
sajtóterméken,  

e) helyi média sajtótermékein és adásában,  
f) az Önkormányzat nemzetközi kapcsolataiban,  
g) az Önkormányzat és a településen mőködı köznevelési intézmények épületén, 

helyiségeiben és kiadványain,  
h) az Önkormányzat honlapján, 
i) a Képviselı-testület által alapított (kiadott) díszoklevélen, emléklapon, kitüntetı vagy 

emlékérmén, 
j) községi ünnepségek, rendezvények meghívóján,  
k) a település történetével, életével fejlıdésével foglalkozó önkormányzati kiadványon, 

településre utaló emléktárgyon,  
l) idegenforgalmi célból,  
m) kereskedelmi és reklámcélból,  
n) felsılajosi egyesületek, alapítványok, köztestületek által. 
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2.    A községi zászló  
 

3. §  
 

(1) Felsılajos község zászlaja osztatlan téglalap alakú, világoskék alapon, melynek közepén 
méretarányosan az 1. § (1) bekezdésben meghatározott címerkép, alatta nyomtatott 
fekete nagybetőkkel „FELSİLAJOS” felirat jelenik meg. 

 
(2) Felsılajos község zászlajának rajzát a rendelet 2. melléklete tartalmazza.  
 

4. §  
 

(1) A zászló használható:  
a) az Önkormányzat és a településen mőködı köznevelési intézmények helyi 
ünnepségein és rendezvényein,  
b) más települések részvételével tartott rendezvényeken,  
c) a község bel-és külföldi kapcsolataiban,  
d) az Önkormányzat épületén és helyiségeiben,  
e) a Képviselı-testület üléseinek idején. 
 
3. A községi címer és a községi zászló használatára  vonatkozó közös szabályok  

 
5.§  

 
(1) A község címerét és zászlaját kizárólag a rendelet 1. és 2. mellékletének megfelelı 

hiteles alakban, méretarányainak és színeinek megtartása mellett lehet ábrázolni.  
(2) A 2. § (2) bekezdés e), l) és m) pontjaiban meghatározott esetekben a címer és a zászló 

használata engedélyköteles.  
(3) A címer és a zászló használatának engedélyezésérıl a kérelem benyújtásától számított 8 

napon belül dönteni kell.  
(4) A (2) bekezdésben foglalt esetekben a címer és a zászló használatáért nem kell díjat 

fizetni.  
(5) A címer- és a zászlóhasználat engedélyezése iránti kérelmet a polgármesterhez kell 

benyújtani. 
(6) A kérelemnek tartalmaznia kell:  

a) a kérelmezı nevét és címét (székhelyét), telefonszámát, elektronikus levélcímét, 
b) a címer és a zászló felhasználásának, illetve elıállításának célját és módját,  
c) elıállítás esetén a várhatóan elıállításra kerülı mennyiséget, vagy a használat 
idıtartamát,  
d) a forgalomba hozatal vagy terjesztés módját.  

(7) Amennyiben a kérelmezı nem magánszemély, a kérelemnek tartalmaznia kell a címer 
és a zászló használatáért felelıs személy megnevezését is.  

(8) A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgy egy eredeti példányát. Amennyiben 
ez nem lehetséges, úgy méretarányos, eredeti színben és anyagban készült mintát kell 
csatolni.  

(9) A címer és a zászló használatára vonatkozó engedélynek a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl 
tartalmaznia kell:  
a) az engedélyezett felhasználási cél 
b) felhasználás engedélyezett idıtartamát 
c) a terjesztés és a forgalomba hozatal módját,  
d) a címer-és a zászlóhasználati díj összegét és a megfizetés módját.  

(10) Az engedély érvényessége meghatározott idıpontig szól. 
(11) A címer elıállítására, használatára kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha az elıállítás, 

használat során a címer, illetve a zászló méltósága, vagy az ábrázolás hősége sérül. 
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(12) A kiadott engedélyekrıl, érvényességük határidejérıl a Hivatal nyilvántartást vezet.  
(13) A címer és zászló használat engedélyezése esetében a hatáskör gyakorlóját Felsılajos 

Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete tartalmazza.  

 
5. Záró rendelkezések 

 
6. §  

 
(1) Ez a rendelet 2016. május 25. napján lép hatályba.  
 

 
 
 
Juhász Gyula                 dr. Balogh László  
 polgármester                 jegyzı  
    
  
 
  
A rendelet kihirdetésének napja:  
 
 
                                                                                            dr. Balogh László 
                                                                                                     jegyzı 
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1. melléklet a …/2016. (….) önkormányzati rendelethez 
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2. melléklet a …/2016. (….) önkormányzati rendelethez 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


