
 
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testületének 

 
 

10/1999. (VIII.18.) rendelete 
 
 

a helyi címer és zászló alkotásáról és a nemzeti ünnepek megünnepléséről 
 
 
 
 

A Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő – testülete az 1990. évi LXV. törvény, valamint a 
2011. évi CCII. törvény 7.§. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
1.§. (1) Nagyoroszi Község Önkormányzata helyi címert alkot. 
 

(2) A címer leírása:  
Kék alapú pajzs, benne fehér kővel körberakott csúcsosan ívelt zárt kapu, mely 
mellett jobbról kardot tartó, balról lándzsát tartó bronzszínű páncélos  
vitéz áll. A pajzs alsó részén fehér színű Nagyoroszi felirat gótika  
betűformában. 

 
2.§. (1/) A címer használati köre:  

- a település életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, 
emléktárgyakon, 

- ünnepségeken, rendezvényeken, 
- idegenforgalmi propagandában, nemzetközi kapcsolatokban, 
- a polgármester tevékenysége során. 

 
(2) A címer nem önkormányzati szervek általi használata a polgármester írásos 

engedélyével lehetséges. 
 

 (3) Az állami címer használata a helyi címerrel szemben elsőbbséget élvez. 
 
(4) A helyi címer hatósági eljárás során nem alkalmazható. 
 

3.§. A címer használata: - kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni, 
     - a címer elemei önállóan nem alkalmazhatók, 
     - a címer védjegyként nem használható. 
 
4.§. (1) A címer felhasználását a polgármester engedélyezi. 
 

(2) Az engedély egyszeri alkalomra, meghatározott időpontig vagy visszavonásig 
adható. 

 
(3) Kereskedelmi vagy reklámfelhasználás esetén díjat kell fizetni.  

A díj mértéke: 10.000,- Ft. 
 
5.§. (1) Nagyoroszi Község Önkormányzata helyi zászlót alkot. 



 
 

(2) A zászló leírása:  
Világos kék alapú 120 x 55 cm, téglalap alakú, középen elhelyezve a helyi  

 címer. (A zászló arányos kicsinyítéssel asztali változatban is elkészíthető.) 
 

(3) Az itt nem szabályozott kérdésekben a helyi címerre vonatkozó rendelkezések az 
irányadók. 

 
6.§. (1) A nemzeti ünnepeken a közterületeket fel kell lobogózni. 

 
(2) A lobogókat a villanyoszlopokra kell elhelyezni legalább 200 méterenként. 

 
(3) Költségkímélés miatt 

- 2012-ben a Felszabadulás és a Bajcsy-Zsilinszky utat, 
- 2013-tól a Petőfi utat, 
- 2014-2016-tól a többi utat kell fellobogózni.” 

 
7.§. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyben a 6/1993. (IV.23.) számú rendelet 

hatályát veszti. 
 
 
 
 
 

Gönczöl József     dr. Varga Tibor 
polgármester         körjegyző 

 
 
 
 
Kihirdetve: 1999. augusztus 18. 
 
 
 
 

dr. Varga Tibor 
   körjegyző 


