
Budakeszi Képviselő-testület 

26/1991. számú rendelete 

 

a nagyközségi címer és zászló alkotásáról és használatáról 

 

 

 

Budakeszi Képviselő-Testülete a lakosság véleményére figyelemmel, a település 

jelképének megalkotására és használata feltételeinek megállapítására a következőket 

rendeli: 

 

I. Fejezet 

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

A rendelet hatálya 

1. § 

  

Az önkormányzati rendelet hatálya a Budakeszi Képviselő-Testület illetékességi 

területére terjed ki. 

  

A címer leírása 

2. § 

  

Álló hegyestalpú pajzs kék mezejében tornyával balra forduló, lebegő, cseréptetős, 

ezüst templom oldalnézetben, három félköríves záródású ablakkal, szentélyén és 

tornyán egy-egy gömbvégű kereszttel. 

 

A zászló leírása 

3. § 

  

Téglalap alakú, vágott, kék-ezüst (fehér), címeres zászló (mely hasított formában 

labarumként /függöny/ alkalmazható). 

  

 

II. Fejezet 

A CÍMER ÉS ZÁSZLÓ HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI 

A címer és zászló használatának köre 

4. § 

  

/1./ Budakeszi Nagyközség címere csak díszítő és utaló jelképként használható fel. 

/2./ A nagyközség címere alkalmazható: 

a./ Budakeszi körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző és 

megfelelő körirattal van ellátva (pl.: Budakeszi Polgármestere), 

b./ a nagyközség zászlaján, 

c./ a nagyközség képviselő-testület és szerveinek készített levélpapírok 

fejlécén, illetve borítékjain, 

d./ a polgármester és az önkormányzati intézmények vezetői 

tevékenységük során kiadott levélpapírok fejlécén, illetve borítékon, 

e./ a képviselő-testület által kiadott díszokleveleken, emlékplakáton, 

kitüntető vagy emlékérmeken, 

f./ a községháza épületének tanácskozó termében, 



g./ a képviselő-testület által megjelentetett kiadványokon, 

h./ a képviselő-testület és más bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti 

kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg szerződések, 

megállapodások hitelesítésekor, 

i./ a címer címertartóval együtt ünnepségek alkalmával használható. 

 

5. § 

  

/1./ A nagyközségi zászló használható: 

a./ nemzeti ünnepek alkalmával, 

b./ hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával 

együtt, 

c./ a nagyközség életében jelentős események, ünnepségek és 

rendezvények alkalmából más hivatalos zászlóval/zászlókkal együtt, 

d./ nemzeti, illetőleg nagyközségi gyászesemény alkalmával a fekete 

zászlóval együtt, 

e./ megkülönböztetésül több település részvételével tartott rendezvényeken, 

f./ a nagyközség bel- és külföldi kapcsolatain emlék és cserezászlóként. 

/2./ A nagyközségi zászló a tanácskozó teremben kerül elhelyezésre. 

 

A címer és zászló használatának módja 

6. § 

  

/1./ A nagyközségi címert kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni. 

/2./ A nagyközség címere és zászlaja nem önkormányzati szervek általi 

használatához hozzájárulás szükséges. 

 A címer és zászló használatát - kérelem benyújtása után - a polgármester 

engedélyezi. 

 Az engedély egyedi elbírálás alapján egyszeri alkalomra, meghatározott 

időpontig, vagy visszavonásig adható. 

/3./ A címer és zászló előállítására, használatára, illetőleg forgalombahozatalának 

engedélyezésére vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 

− kérelmező megnevezését, 

− az előállítás, felhasználás célját, módját, 

− előállítás esetén az előállítandó mennyiséget, 

− terjesztés, illetőleg forgalombahozatal módját, 

− a használat időtartamát, 

− a címerrel díszített tárgy mintapéldányát (rajzát). 

/4./ Az engedélynek tartalmaznia kell: 

− az engedélyes megnevezését és címét, az engedélyezett felhasználás 

céljának megjelölését, 

− a felhasználás idejét, illetőleg az érvényesség időtartamát, 

− a terjesztés, forgaombahozatal módjára, mennyiségre vonatkozó esetleges 

kikötéseket, 

− a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb kikötéseket. 

/5./ A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet. 

/6./ A nagyközség címerének és zászlajának kereskedelmi vagy reklámfelhasználás 

esetén díjat kell fizetni. A díj mértékét az oktatási bizottság javaslata alapján a 

polgármester állapítja meg. 



/7./ A nagyközség címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne 

sértse a hiteles ábrázolást. A címer elemei önállóan nem alkalmazhatók, 

védjegyként nem használható. 

/8./ Amennyiben nincs lehetőség a nagyközség címerének eredeti színeiben való 

ábrázolásra, akkor az csak a hordozó tárgya anyagának (fém, fa, kerámia, bőr 

stb.) színeiben és a heraldika általános szabályainak megtartásával történhet. 

 

VEGYES ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK 

7. § 

  

/1./ Szabálysértést követ el és 10.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki: 

a./ a nagyközség címerét és zászlóját a rendelet 6. § (2) bekezdésében 

megjelölt engedély nélkül előállítja, használja, vagy forgalomba hozza, 

b./ engedéllyel rendelkezik ugyan, de ahhoz előírt feltételeket megszegi, 

c./ a 6. § (7) és (8) bekezdésben foglaltakat nem tartja be a címer előállítása 

során. 

 

8. § 

  

A polgármester a címer és zászló használati engedélyét visszavonhatja, ha az 

engedélyes a címer és zászló használatára egyéb okok miatt méltatlanná vált. 

 

9. § 

  

Az önkormányzati rendelet kihirdetés napján lép hatályba.  

 

 

Budakeszi, 1991. november 27. 

 

 

 

 

 Majorné Stahácz Éva sk. Szemereki Zoltán sk. 

 jegyző polgármester 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 


