
 

Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
6/1999. (VII. 01.) Kt. rendelete 

 
az önkormányzat jelképeiről1 

 
Egységes szerkezetbe foglalva a 14/2002. (VIII. 16.) Kt. módosító rendelettel 

 
Kisdorog község önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint a 
Kisdorog község önkormányzat képviselő-testülete a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/1999. (V. 01.) Kt. 
rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) 2. § (2) bekezdésében foglaltak végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

Az önkormányzat jelképei 
 
(1) Az önkormányzat jelképei, mint a település múltjára utaló, díszítő szimbólumok: a címer, a zászló, a lobogó és a 

pecsét. 
(2) A jelképek őrzéséről az önkormányzat hivatala gondoskodik. 
 

II. Fejezet 
 

Az önkormányzat címere 
 

2. § 
 

A címer leírása 
 
(1) Pajzs: Álló, csücskös talpú tárcsapajzs kékkel és arannyal hasított mezejében hármas zöld halmon ágaskodó, 

jobbra fordult, kettősfarkú, arannyal fegyverzett, természetes színű oroszlán. Felemelt jobbjában arany markolatú 
és védvasú, ezüst pengélyű szablyát, baljában három természetes vörös rózsát tart.  
Sisak: Szembe fordult, arannyal ékített és vörössel béleltpántos ezüst sisak, vörössel és     
kékkel ékített arany heraldikai koronával. 
Sisakdísz: A sisakkoronából növekvő helyzetben a pajzsbeli oroszlán. 
Takarók: Jobbról vörös-arany, balról zöld-ezüst. 
Felirat: A címer alatt lebegő, hármas tagolású, íves arany szalagon feketével nagybetűs  
Kisdorog településnév.  
A címert a 1. számú melléklet mutatja be. 

3. § 
 

A címer jelentése 
 
(1) A címerkép elsődlegesen utal az egykor itt élt birtokos családra, a jóbaházi Dőry családra, akiknek jelenléte 

meghatározó jelentőséggel bírt a település életében.  
Az oroszlán a szablyával emléket állít mindazoknak a kisdorogi polgároknak, akik a történelem folyamán életükkel, 
vérükkel adóztak a hazáért és a szűkebb pátriájukért. Az oroszlán címerállat a legnépszerűbb a heraldikában. A 

                                            
1 Ezt a rendeletet a képviselő-testület 1999. 06. 29.-ei ülésén fogadta el. Hatályos 1999. 07. 01.-étől. 
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harciasság, az erő, a hősiesség jelképe. Baljában a rózsák szimbolizálják egyrészt Krisztust, másrészt Szűz 
Máriát. Vörös színe Krisztus vérét idézve, keresztáldozatára utal. Máriát, mint a Rózsák Királynőjét szimbolizálja. 
Ebben az értelemben tehát szakrális jelképként a megváltás, a feltámadás, a halhatatlanság jelképe. Az oroszlán a 
rózsával a címerben a vallásos hitét megőrző lakosságot is megjeleníti. Az oroszlán hármas halmon áll. A hármas 
szám a szám misztikához kapcsolódik. Az Ég és a Föld találkozásából létrejött az Ember, ezzel válva teljessé az 
isteni megnyilvánulás. A három a totalitást, az isteni rendet, a tökéletességet, az Isten-Ember-Világmindenség 
hármas egységét szimbolizálja. A legismertebb hármasok: múlt-jelen-jövő, anya-apa-gyermek, a Szentháromság, 
a 3 isteni erény, Krisztus harmadnapi feltámadása, Krisztus, mint Király-Pap-Tanító, a Háromkirályok, a 
napszakok, …stb. A mítoszoknak, a mágikus népi eljárásoknak, a népmeséknek is alapszáma a három. Így van 3 
élet, 3 testvér, 3 próba, 3 kívánság, és a köznyelvben is 3 a magyar igazság. Mindezeket a mögöttes gondolatokat 
is rejti a hármas halom, akárcsak a hármas rózsa. A hegynek szimbólum értéke is van: a feltételezett központi 
helyéből adódóan Ég és Föld találkozási pontjaként Isten lakhelye. A hegy az állandóság, a 
megközelíthetetlenség, a világmindenség központjának, az istenségnek a szimbóluma. A hegytető a tudat 
birtoklásának, a lélek magasabb rendű minőségének, a lentről felfelé haladásnak is kifejezője.  
A heraldikai mázak – fémek és színek – szimbolikus jelentéstartalma a következő: 
Fémek: 
Arany / Nap /: értelem, ész, hit, tekintély, fenség, erény, erkölcsösség. 
Ezüst / Hold /: bölcsesség, tisztaság, ártatlanság, szemérmesség. 
Színek: 
Vörös / Mars /: hazaszeretet, önfeláldozás, tenniakarás, nagylelkűség. 
Kék / Jupiter /: elvhűség, állhatatosság, ellenállóképesség, bizalom. 
Zöld / Vénusz /: szabadság, szeretet, szépség, remény, örökkévalóság. 
 

 
4. § 

 
A címer használatának köre és szabályai 

 
(1) A önkormányzat címere a település történelmi múltjára és mai jellegzetességére utaló jelkép, a Magyar 

Köztársaság címerét nem helyettesítheti. 
 
(2) Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet: 

a) az önkormányzat pecsétjén,  
b) az önkormányzat zászlaján, lobogóján és annak változatain, 
c) az önkormányzat levélpapírjainak fejlécén, illetve a borítékokon, 
d) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető emlékérméken, 
e) a községháza épületének bejáratánál, dísztermében, tanácskozó termében és más protokolláris célt szolgáló 

helységeiben, 
f) az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban, 
g) az önkormányzat által megjelentetett emléktárgyakon, dísztárgyakon, értéktárgyakon. 

(3) A 4. § (2) bekezdésének a-g) pontjaiban meghatározottakon kívül más természetes, illetve jogi személy számára 
az általa készített kiadványokon, vagy jellegzetes termékeken az önkormányzat címerének használatát - kérelmére 
- a polgármester javaslata alapján a képviselő-testület engedélyezi. 

(4) A címer kereskedelmi vagy reklám célú felhasználása esetén a címer használatáért forgalmazási díjat kell fizetni. 
A díj mértékét a képviselő-testület állapítja meg. 

(5) A díj megállapítása történhet egy összegben, évi általány formájában, vagy elért árbevétel arányában. 
 

5. § 
 
(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező megnevezését, címét, telefonszámát, 
b) a címerhasználat célját, 
c) az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot), 
d) a címer előállításának anyagát, 
e) a terjesztés, forgalmazás módját, 
f) a használat időtartamát, vagy a határozatlan ideig megjelölést, 
g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát. 

(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 
a) az engedélyes megnevezését, címét, 
b) az előállítás anyagát, 



 3 

c) az engedélyezett felhasználás célját, 
d) az engedélyezett mennyiséget, 
e) a terjesztés, forgalmazás módjára vonatkozó esetleges kikötéseket, 
f) az engedélyezés időtartamát, 
g) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét. 

(3) A kiadott engedélyekről az önkormányzat hivatala nyilvántartást vezet. 
(4) Indokolt esetben a kiadott engedélyt a képviselő-testület visszavonhatja. 
 

6. § 
 
(1) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást. 
(2) Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a 

hordozó tárgy anyagának színében, de a heraldika általános szabályainak megtartásával történhet. 
 

III. Fejezet 
 

Az önkormányzat zászlója, lobogója 
 

7. § 
 

A zászló, lobogó leírása 
 
(1) A község zászlója téglalap alakú, 2:1 méretarányú, kétoldalas, fehér textil, a zászló középső mezejében a 

címerrel, melynek tengelye a zászlónyéllel párhuzamos.  
(2) A lobogón - a zászlót függöny alakban használva - a címer 900-kal elfordul, tengelye merőleges lesz a rúddal. 
(3) A zászlón, lobogón megjelenő színek árnyalati tónusa mindig a címerpajzson megjelenő színnel azonos, illetve 

azt leginkább megközelíti. 
 

8. § 
 

A zászló, lobogó használatának köre és szabályai 
 
(1) A zászló, lobogó és azok méretarányos változatai használhatók: 

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt, 
b) a település életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából, más hivatalos zászlóval, 

lobogóval együtt, 
c) a képviselő-testület üléseinek helyszínén, 
d) gyászesemények alkalmával, a fekete zászlóval együtt, 
e) minden, a településsel összefüggő vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményen. 

(2) A zászló, lobogó használatának engedélyezésénél a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 

IV. Fejezet 
 
 

Az önkormányzat pecsétje 
 

9. § 
 

A pecsét leírása 
 
A község pecsétje - amely gumibélyegző - kör alakú, középütt a címert formázza, melyet „Kisdorog Község ” körirat 
övez. A gumibélyegző lenyomatát a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 

10.  § 
 

A pecsét használatának köre és szabályai 
 
(1) Az önkormányzat címerével ellátott pecsét használható: 

a) az önkormányzat és más bel- illetve külföldi önkormányzat közötti kapcsolatokban protokolláris célból, 
b) a polgármester vagy az alpolgármester protokolláris levelein, meghívóin,  
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c) az önkormányzat díszoklevelein, emléklapjain és 
d) az önkormányzat egyéb protokolláris tevékenysége során. 

(2) Az önkormányzat címerével ellátott pecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható. 
(3) A pecsét zöld tintával használatos. 
(4) A pecsét használatának engedélyezésénél a címerre vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.2 
 

V. Fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

11.  §3 
 
Aki az önkormányzat jelképeit engedély nélkül vagy engedélytől eltérően használja fel, szabálysértést követ el, és 
30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 

12.  § 
 
 
Jelen rendelet 1999. 07. 01-én lép hatályba. 
 
 
 

             Biró Gyula s. k.                                                  Höffler János s. k.  
                    körjegyző                                                             polgármester        

 
 
 
 
Kihirdetve! 
 

Biró Gyula s. k. 
körjegyző 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 Módosította a 14/2002. (VIII. 16.) Kt. rendelet. Hatályos 2002. 09. 01-től.  
3 Módosította a 14/2002. (VIII. 16.) Kt. rendelet. Hatályos 2002. 09. 01-től.  
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1. számú melléklet. Az önkormányzat címere 
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2. számú melléklet. Az önkormányzat pecsétje 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 


