
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017 (XI.01.) önkormányzati 

rendelete 

 

Szerep község címeréről 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában rögzített feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

1. § 

 

(1) Szerep község címere: a címerpajzs alsó harmadát elfoglaló zöld pázsiton kivont, görbe 

kardra tűzött török fejjel jobbra léptető vitéz látható. A címerpajzs színe ezüst, a vitéz sárga 

csizmát, vörös ruhát és kék dolmányt visel, lova barna. 

 

(2) Címermellékletként alkalmazható: a címerpajzs felett vitézi nyílt sisak, amelynek 

rangjelző koronájából jobbjában görbe kardot, bal kezében pedig levágott török fejet tartó 

vitéz emelkedik ki. A sisakból jobbról vörös-arany, balról kék-ezüst sisaktakarók indulnak. 

 

(3) A címer grafikai megoldását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

2. § 
 

(1)  A címert – a 3. §-ban meghatározottak szerint – kizárólag esztétikai és utaló jelképként 

szabad felhasználni. 

 

(2)  A címer használható: 

 

a) képviselő-testületi meghívókon, 

 

b) a képviselő-testület és a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal (a 

továbbiakban: Hivatal) felhívásain, programjain, tervein, a nem önkormányzati 

szervekkel kötött megállapodásokon és szerződéseken, 

 

c) a település történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, a településre 

utaló emléktárgyakon, 

 

d) a képviselő-testület által alapított és kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető 

és emlékérmeken,  

 

e) ünnepségeken, rendezvényeken, 

 

f) hazai és nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandákban, 

 

g) a képviselő-testület bizottságai, továbbá a Hivatal tisztségviselői által a képviselő-

testület megbízásából eredő tevékenységük során használt levélpapíron, 

 

h) az oktatási és közművelődési intézményekben, mint községünket jelképező 

szimbólumok, 

 



i) az előzőekben felsoroltak értelemszerű alkalmazásával – külön engedély alapján – nem 

önkormányzati szervek által is. 

 

(3)  A címer hivatalos, hatósági tevékenység és eljárás során nem alkalmazható. 

 

3. § 
 

(1)  A címer 2. § (2) bekezdésétől eltérő használatát – kérelemre – a polgármester engedélyezi. 

Az engedély esetenkénti felhasználására, vagy hosszabb időtartamra egyaránt adható. 

 

(2)  A címert csak hiteles alakban, méretarányosan szabad ábrázolni, használni: 

a) színesen, a színek megtartásával, vagy 

b) fekete-fehér grafikában. 

 

(3)  Amennyiben nincs lehetőség a címer eredeti színben való ábrázolására, akkor 

engedélyezhető, hogy a címer az előállításhoz felhasznált anyag színeiben, illetve nyomdai 

előállítás esetén fekete-fehér színben kerüljön ábrázolásra és felhasználásra a heraldika 

általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával. 

 

 

4. § 
 

(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 

 

a) a kérelmező nevét és címét, 

 

b) a címer előállításának, illetve felhasználásának célját és módját, mennyiségét 

és időtartamát, 

 

c) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését, 

 

d) a címerrel díszített tárgy mintáját és annak egy fénykép-másolatát, 

 

e) kereskedelmi forgalom esetén a javasolt egységárat. 

 

(2)  A címer használatára vagy előállítására nem adható engedély, ha a használat vagy 

forgalomba-hozatal módja, körülményei alapján a felhasználás méltatlan, ízléstelen, a 

közfelfogás szerinti jó erkölcsbe ütköző. 

 

(3)  Ha a kérelem a 4. § (1) bekezdés szerinti tartalmi elemeket tartalmazza és annak teljesítése 

nem ütközik a 4. § (2) bekezdésébe, akkor a polgármester az engedélyt megadja. 

 

(4)  A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 

 

a) az engedélyes megnevezését és címét, 

 

b) a felhasználási cél megjelölését, 

 

c) a felhasználás idejét, illetve időtartamát, 

 



d) a terjesztés, forgalomba-hozatal módjára, mennyiségére vonatkozó és az esetleges 

egyéb kikötéseket, 

 

e) a kereskedelmi forgalomba-hozatal esetén az egységárat és az engedély-díj mértékét. 

 

(5) Ha a címerhasználat engedélyezés annak előállításának vagy forgalomba hozatalának 

céljából történik, a címerhasználatért engedély-díjat kell fizetni. Az engedély-díj mértéke az 

előállított termék mennyiségének és egység (eladási) árának figyelembevételével kerül, eseti 

jelleggel megállapításra. 

 

(6)  A címer használatára kiadott engedélyekről a Hivatal nyilvántartást köteles vezetni. 

 

 

 

5. § 
 

(1) A polgármester a címerhasználati engedélyt visszavonhatja, ha az engedélyes a címer 

használatára méltatlanná vált. 

 

6. § 
 

 Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

          

     

    Tóthné Verő Tünde                                                    Keserű László 

                    polgármester                                                               jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

 

A rendelet kihirdetésének napja:  

 

 

Keserű László 

      jegyző 
 

 


