
Pilisszántó község címeréről és zászlajáról 
Pilisszántó K. Önk. 4/1991. /X.16./ önkormányzati rendelete

4/1991. /X.16./ önkormányzati rendelete Pilisszántó község címeréről és zászlajáról 

Pilisszántó Község Önkormányzati Testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990, évi 
LXV. törvény 16. § /1/. bekezdésében kapott felhatalmazás alapján illetékességi területén a 
következőket rendeli_el. 

I. 

Pilisszántó Község címerének, zászlajának leírása 

1. § Csücskös talpú reneszánsz tárcsapajzs kék, ezüst, zöld mezőkre szelve. A pajzsot arany 
káva keresztezi. 

A kék /szlovák-kék/ mezőben két hatágú arany csillag 

A zöld mezőben három a rang butakalász, a két szélső szélre hajlik, tövükben két szélre hajló 
1evéllel. 

2 .§ A zászló kék-fehér-zöld színű vízszintesen elhelyezve. Középen a község címere. 

II. 

A címer használatának feltételei 

3. § /1/ A község címerét csak mint díszítő és utaló jelképet szabad felhasználni, az 
államigazgatási eljárás során nem használható. 

/2/ A község címerét kizárólag hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, a méretarányoknak és 
a színeknek pontos megtartásával szabad csak ábrázolni és használni. 

/3/ Egyes esetekben - külön engedély alapján - megengedhető, hogy a község címere 
kizárólag az előállításához felhasznált anyag /kő, fém, fa, bőr stb./ színeiben jelenjen meg. 

 

/4/ A címert csak olyan mértékig szabad lekicsinyíteni, hogy az mindenben megfeleljen a 
hiteles ábrázolás követelményeinek. 

4. § /1/ A község címere díszítő és utaló jelképként a következő esetekben használható: 

a/ a képviselőtestület tanácskozó termében és a községháza falán állandó jelleggel, 

b/ a képviselőtestület meghívóin, 

c/ a képviselőtestület, a hivatali apparátus, a képviselőtestületi bizottságok tervein, 
programjain, felhívásain, más önkormányzati és nem önkormányzati szervekkel kötött 
szerződéseken és megállapodásokon , 

d/ a község történetével, éltével, népszerűsítésével foglalkozó kiadványokon, a községre utaló 
emléktárgyakon külön engedély alapján, 



e/ az önkormányzat által alapított /kiadott/ díszokleveleken, emléklapokon, kitüntetéseken, 
vagy emlékérmeken, 

f/ a községi ünnepségeken, rendezvényeken, a községet bemutató kiállításokon, 

g/ a község nemzetközi kapcsolataiban, testvérközségi kapcsolataiban, protokoláris 
rendezvényeken, idegenforgalmi propagandában, a község idegenforgalmi kiadványain, 

h/ a polgármester, a jegyző és más önkormányzati tisztségviselők, valamint az önkormányzati 
bizottságok rendeltetésszerű működése során használt levélpapíron, 

i/ az önkormányzat intézményeinek, üzemeinek, sport szervezetének emblémáján, jelvényén, 
zászlóján, levélpapírján, mezén stb., 

j/ a község zászlóján, 

k/ az előzőekben felsoroltak értelemszerű alkalmazásával - külön engedély alapján - a nem 
önkormányzati intézmények, vállalatok, üzemek, szervek, politikai és társadalmi szervezetek 
esetében, természetesen 

ide értve együtt és külön-külön a magán, a szövetkezeti és az állami szférát. 

/2/ Az állami és a községi címer együttes használata esetén az állami címernek mindig és 
mindenhol elsőbbséget kell biztosítani, különösen az elhelyezés módját és a címerek méreteit 
illetően. 

/3/ A község címert árú védjegyként sem önkormányzati, sem más szerv nem használhatja. 

5.§/1/ A községi címerének a 3.§ /3/ bek. és 4.§/1/ bek. d. és k. pontja szerinti használatra a 
külön engedélyt - kérelemre - a polgármester adja meg. Az engedély esetenkénti 

falhasználására vagy huzamosabb, folyamatos időtartamra egyaránt adható. 

/2/ A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 

a/ a kérelmező megnevezését és címét , 

b/ a címer előállításának, illetve felhasználásának módját és célját, 

c/ az e1őál1itandó mennyiséget, 

d/ a terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal módját 

e/ a címer használatának időtartamát 

f/ a címer felhasználásáért felelős személy nevét. 

/3/ A címer használatának engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített 
tárgyat, kiadványt, vagy ezeknek tervezetét, tényképet, ábráját stb. 

/4/ A címer használatáról szóló engedélynek tartalmaznia kell; 

a/ ez engedélyes megnevezését és címét 

b/ az engedélyezet felhasználás módját és célját, 

c/ a felhasználás engedélyezett idejét, az engedély érvényességének határidejét, 



d/ a terjesztés és a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges előírásokat, 

e/ a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb, az engedélyes által betartandó szabályokat. 

/5/ A polgármester által kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet. 

/6/ Az engedélyt csakis írásban lehet kiadni és azt írásban ke11 visszavonni is, ha a címer 
használatával, előállításával stb., kapcsolatos visszaélés tapasztalható. 

III. 

A zászló használatának feltételei 

6. § A község zászlóját a Magyar Köztársaság zászlójának a használatát nem helyettesítheti. 

7. § /1. A község zászlóját az ábrázolás hűségének, méretarányának és színeinek megtartása 
mellett szabad használni, 

/2/ A zászlót csak olyan mértéig szabad kicsinyíteni, hogy az a hiteles ábrázolást ne sértse. 

8.§ A község zászlója a következő esetekben és módon használható: 

a/ a képviselőtestület ülései alkalmával 

b/ a község életében jelentős helyi események, ünnepek alkalmával, 

c/ a nemzeti lobogó elsőbbségének biztosítása mellett bármely ünnep, gyűlés, megmozdulás 
alkalmával., 

d/ a község belföldi és nemzetközi kapcsolataiban /testvérközségi kapcsolatok/, az ezzel 
összefüggő rendezvényeken, 

e/ a községet bemutató vagy a községre utaló, több település részvételével tartott 
rendezvényeken, 

f/ a község jelentős kulturális és sport eseményei alkalmával cserezászlóként, 

g/ elismerésként a díj, a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével. 

IV. 

Vegyes rendelkezések 

9. § /1/ Szabálysértést követ el és 3.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki: 

a község címerének és zászlójának előállítására vagy használatára vonatkozó előírásokat, 
illetve a külön engedélyben meghatározott feltételekket megszegi, figyelmen kívül hagyja, 
kijátsza. 

/2/ A szabálysértési eljárás lefolytatására a községi polgármesteri hivatal jogosult. 

10. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lén hatályba. 

Pilisszántó, 1991. október 16. 
Szőnyi Géza Szőnyi József
jegyző polgármester



Záradék: Jelen önkormányzati rendelet a község hirdetőtábláján 1991. október 16-án 
kihirdetésre, illetve kifüggesztésre került. 
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