
Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11 / 2004./(IV.28.) 
rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl 

(egységes szerkezetben) 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontjában és 
16. § (1) bekezdésében, illetıleg az 1995 évi. LXXXIII. törvény 21. § (3) bekezdésében 
biztosított jogkörében az önkormányzat jelképeirıl és azok használatának rendjérıl az 
alábbi rendeletet alkotja. 

Az önkormányzat jelképei 

1. § 

Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítı 
szimbólumok: a címer és a zászló.  

A címer leírása 

2. § 

A címer használatának köre és szabályai 

Az önkormányzat címerének leírását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

3. § 

(1) Az önkormányzat címerét, mint díszítı és utaló jelképet használni lehet: 

a) az önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetıleg gumibélyegzı. A 
pecsétnyomó esetében legkisebb 40 mm, gumibélyegzı esetében legnagyobb 35 
mm átmérıjő, megfelelı körirattal ellátva; 

b) az önkormányzat zászlaján és annak változatain; 
c) a Képviselı-testületnek, a Polgármesternek, a Bizottságoknak, a Körjegyzınek 

valamint Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzısége Hivatalának 
(továbbiakban: Körjegyzıség Hivatala) készített levélpapírok fejlécén, illetve 
borítékján;1 

d) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntetı vagy 
emlékérmeken; 

e) a községháza épületének bejáratánál, tanácstermében, házasságkötı termében és 
más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben, a Polgármester és a Körjegyzı 
irodáiban;2 

f) az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetıinek irodáiban; 
g) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó 

kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon;  
h) a községbe vezetı utak mellett levı táblán. 

(2) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az önkormányzat és más bel-, illetve 
külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetıleg 
szerzıdések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belsı 

                                                 
1 Módosította a 14/2008. (IX. 16.) rendelet 1. §-a. Hatályos: 2008- szeptember 16-tól. 
2 Módosította a 14/2008. (IX. 16.) rendelet 2. §-a. Hatályos: 2008- szeptember 16-tól. 



mőködésével, és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntetı 
oklevelek hitelesítésekor, házasságkötés, névadó ünnepély, állampolgársági eskü 
alkalmával átadott emléklapon 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 terméken az 
önkormányzat címerének használatát – kérelemre – a képviselıtestület 
engedélyezheti. 

(2) Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználás esetében a címer használatáért gyártási 
és forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a polgármester javaslatára a 
képviselıtestület állapítja meg. 

(3) A díj megállapítása történhet egy összegben, vagy évi átalány formájában, vagy az 
elért árbevétel arányában. 

(4) A (3) bekezdésben szereplı átalány összege gazdálkodó szervezeteknél 1000,- Ft –
tól 50.000,- Ft-ig terjedhet. Az árbevétel után megállapítható díj mértéke az éves 
árbevétel 0,1 %-a, de legkevesebb 1.000,- Ft. 

5. § 

(1) A kiadott engedélyekrıl a Körjegyzıség Hivatala nyilvántartást vezet.3 
(2) Az engedély kiadását meg kell tagadni, ha a jelen rendelet 6. §-ában foglaltak 

betartása nem biztosított, vagy a címer tervezett használata a település hírnevét 
sértené. 

(3) A kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja, ha a címer használata az 
engedélyben foglaltaktól eltérıen, vagy a település hírnevét- illetıleg a címer 
szimbolikus jellegét sértı módon történik. 

 

6. § 

(1) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékő lehet, hogy az ne sértse 
a hiteles ábrázolást. 

(2) Amennyiben nincs lehetıség az önkormányzat címerének eredeti színben való 
ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bır, kerámia stb.) 
színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával 
történhet. 

A zászló leírása 

7. § 

(1) A zászló leírását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
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A zászló használata 

8. § 

(1) A zászló, lobogó formájában is használható. A zászló, illetve lobogó, vagy annak 
méretarányos változatai használhatók: 

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával, a Magyar Köztársaság zászlajával együtt, 
b) a község életében jelentıs események, ünnepségek és rendezvények alkalmából, 

más hivatalos zászlókkal együtt, 
c) a Képviselı-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén, 
d) nemzeti, megyei, illetıleg helyi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval 

együtt, félárbocra eresztve, 
e) minden, a községgel összefüggı, vagy az önkormányzat részvételével rendezett 

eseményen. 
(2) A zászló elıállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni. 

Az önkormányzat jelképeinek jogosulatlan használata 

9. § 

Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytıl eltérı, vagy a település 
közösséget sértı módon használja fel, szabálysértést követ el, és 30 000 Ft-ig terjedı 
pénzbírsággal sújtható. 

10. § 

(1) Ez a rendelet 2004. április 29.napján lép hatályba, egyidejőleg hatályát veszti a helyi 
címer és zászló alapításáról és használatuk rendjérıl szóló 5/2000./IV.30./ Önk. sz. 
rendelet. 

(2) A rendelet kihirdetésérıl a helyben szokásos módon a Körjegyzı gondoskodik.4 
 
 
Magyarpolány, 2004. április 28. 
 
 
 
 
  Sebe István    Korbély Gyuláné 
  polgármester    mb. jegyzı 
 

1. az. melléklet a 11 /2004. / IV.28./ Önk. sz. rendelethez 
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A község címerének leírása 
 
A község címerének az elmúlt idıszakban használatos, a Kálvária kápolnát szimbolizáló 
embléma adta az alapját. Ezt egészítik ki a múltból származó történelmi, vallási és 
természeti környezetünkbıl származó címerképek, amelyek Magyarpolányt jelképezik, a 
évszázados kulturális és történelmi identitását jelentik. 
 
A pajzs klasszikusan egyszerő vonalú – háromszögő pajzs, amelyen öt címerkép 
található a következı elrendezésben és a klasszikus heraldika szabályainak megfelelıen: 

- A pajzs csúcsától a pajzsderékig található zöld színnel jelölve a hármas halom, 
amely állami címerünkben is megjelenı ısi motívum, de jelen esetben jelképezi 
a Bakony két vonulata között megjelenı Kálvária-hegy természeti képét is. 

- A pajzsderéktól a pajzsfıig húzódik a középsı halmon ülve községünk egyik 
legfontosabb jelképe, a Kávária kápolnája fehéren/ ezüst/ színezve, s a heraldika 
szabályainak megfelelıen stilizálva. 

- Harmadik címerképként a pajzsláb közepén a darumadár ezüstre színezett 
stilizált alakja jelenik meg, amely egyik karmában, lábát felemelve követ tart. 

- Jelen címerképünk a magyarpolányi Szent László templom kapuzata fölötti 
kettıs címerképbıl kapta formáját, amely a Zirci Apátság, mint templomalapító 
címerállata, és a hőség és az éberség szimbóluma, a magyarságnak ısi soron 
becses madara – a nemesség szimbóluma. 

- A pajzsderék bal oldalán a hármas tölgyfa levél motívum jelenik meg arannyal 
színezve, - a címerkép a Bakonyt, a települést körülvevı erdıt szimbolizálja. 

- A pajzsderék jobb oldalán négy szılılevéltıl körbe vett szılıfürt, szılıtıkén 
ábrázolva látható arannyal színezve, - a szılıtıke az antik világ óta 
termékenységszimbólum, a zsidó hitvilágban életfa motívum. Természetesen 
esetünkben nem feledkezhetünk meg arról, hogy a környékünkön régtılfogva 
termesztett növényként van jelen. 

A címeren a mázak, színek a címertan szabályainak megfelelıen jelennek meg. A színek 
jelentéstartalma a következı: 

- arany: /Nap/ értelem, ész, hit, tekintély, erény, erkölcsösség, 
- ezüst /Hold/ bölcsesség, tisztaság, ártatlanság, szemérmesség, 
- kék / Jupiter/ szabadság, szeretet, remény, boldogság, szépség, egészség, 
- zöld / Föld/ természet, megújulás, élet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. sz. melléklet a  11 / 2004./ IV.28 / Önk. sz. rendelethez. 



 
 
A község zászlajának leírása 
 
 
A település zászlaja 1 m x 2 m nagyságú fehér selyembıl készült téglalap, melynek 
közepén a település címere található. 


