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A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről 

 
 

Jásd Község Önkormányzata az 1990.évi LXV. törvény 1.§./6/ bekezdésének a/ pontjában 
biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

Az Önkormányzat jelképei 
 

1.§. 
 

Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a 
címer és a zászló. 
Az önkormányzat elfogadja a hajdan használatos jelképeket, ezzel vállalva a község 
történetiségét, címerben és zászlójában kívánja kifejezni Jásd község szellemiségét. 
 
 

A címer leírása 
 

2.§. 
 

Kékkel és arannyal hasított domborpajzs elülső mezejében fönt lobogó arany lándzsacsúcs, 
alatta élével előre néző ezüst fejszefej, a hátsó mezőben hegyével felfelé, élével hátrafelé 
forduló kék ekevas. A pajzs szegélye – színváltással – arannyal és kékkel borítva. 
 
 

A  címer használatának köre és szabályai 
 

3.§. 
 
 

(1) Az önkormányzat címerét mint díszítő és utaló jelképet használni lehet: 
a) az önkormányzat körpecsétjén megfelelő körirattal ellátva; 
b) az önkormányzat zászlaján és annak változatain; 
c) az önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, a jegyzőnek készített levélpapírok 

fejlécén, illetve borítékján; 
d) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy 

emlékérmeken; 
e) az önkormányzati hivatal bejáratánál, tanácskozótermében és más protokolláris célt 

szolgáló helyiségeiben, ünnepi alkalommal; 
f) az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban; 
g) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó 

kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon; 
h) A községben vezető út mellett a közigazgatási határnál lévő táblán; 

 



(2) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az önkormányzat bel,- illetve külföldi 
önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg szerződések, 
megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső működésével és 
szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor 
használható. 

 
 

4.§. 
 

Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható. 
 
 

5.§. 
 
Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles 
ábrázolást. 
 
 

A zászló leírása 
 

6.§. 
 
 

Fekvő téglalap alakú, 3:2 oldalarányú zászló hosszában két egyenlő és párhuzamos részre 
osztva, fent sárga /aranysárga/ lent kék /középkék/ kelmerésszel. A zászló előlapjának a 
rúdhoz közelebb eső egyharmadánál helyezkedik el a címerpajzs. 
A zászlónak akkor látszik az előlapja, amikor balról van a zászlórúd. 
A zászlóra kerülő címer magassága nagyjából a zászló szélessége felének felel meg. 
Fontos, hogy a zászló kelmerészei és a zászlón elhelyezkedő címer azonos színű felületi 
anyagból a színárnyalatú kelméből készüljenek. 
 
 

A zászló használata 
 

7.§. 
 

(1) A zászló lobogó formájában is használható. 
a) hivatalos állami ünnepek alkalmával  a Magyar Köztársaság zászlajával együtt; 
b) a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más 

hivatalos zászlóval együtt; 
c) a képviselő-testület ülései alkalmából az ülés helyszínén; 
d) nemzeti, illetőleg megyei gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, fél 

árbócra eresztve; 
e) minden községgel összefüggő vagy az önkormányzat részvételével rendezett 

eseményen; 
(2) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni. 
 
 
 



 
A jogosulatlan használat 

 
8.§.1 

 
 

9.§. 
 
 

Ez a rendelet 2000.június 12-én a jelképek felszentelésekor lép hatályba. 
Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
 
 
 
Jásd, 2000.május 03. 
 
 
 
 
       Ihász István s.k.    Nagy Csaba 
          Jegyző     polgármester 
 
 
 
 
Jogharmonizációs záradék: 
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament 
és a Tanács 2006/123/E:K. Irányelvének figyelembevételével készült 
és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 
 
Jásd, 2009.május 05. 
 
     Borteleki Istvánné 
       körjegyző 
 
                                         
1 Hatályon kívül helyezte a 8/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012.május 31-től 


