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Dunavecse Város1 Önkormányzatának 
17/2001. (XI. 28. ) számú rendelete 

 
az önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről 

 
 
A jogalkotásról szóló többször módosított 1987. évi XI. törvény 10. §. és a helyi 
önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) 
felhatalmazása alapján Dunavecse Város1 Önkormányzata az önkormányzat jelképeiről és 
azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja. 
 
1.§.  Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő 
szimbólumok: a címer és a zászló.  
 

Dunavecse Város1 címerének leírása 
 

2.§. (1) Dunavecse Város1 címerét Probdstner János iparművész 1992-ben tervezte, illetve 
készítette el. A címerben harmonikusan ötvöződnek a község történelmére utaló motívumok a 
jelenkori szimbólumokkal. 
 
(2) A címer alapját az 1735-ből származó pecsétnyomat és az 1900-ból fennmaradt 
pecsétnyomó képezi. 
 
(3) A címerpajzs jól elválaszthatóan két mezőre oszlik. A felső mező nagyobb és kék színű, az 
alsó ezüstszínű  sávozott. A  két mező hosszanti tengelyére szimmetrikusan helyezkedik el 
egy ovális fehér címer rész, melynek méreteloszlása megegyezik a mezők nagyságának 
arányával, vagyis nagyobb rész a kék mezőben van. 
 
(4) A címerpajzs kék színű ( égre utaló ) mezejében található az ezüstszínű hold és aranyszínű 
nap szimbólum , melyek emberi arcvonásokkal vannak felruházva. Ugyanezen mezőben 
helyezkedik el szimmetrikusan két aranyló szőlőfürt és a római korra utaló sáncmotívum. 
 
(5) Az alsó ezüst mező a Dunát jelképezi, amely az itt élő emberek megélhetését biztosította 
valamikor és ma is fontos szerepet tölt be a település életében. 
 
(6) Az ovális felső pajzsrészben található a mezőgazdaságból való megélhetésre utaló 
búzakalász csokor és két ezüst csillag. 
 
(7) A pajzs tetején könyökben behajlított páncélos jobb kar látható, ökölbe szorított kézzel. ez 
a fegyvertelen kéz azt jelképezi, hogy a település nem kíván harcolni, de ha kell, megvan az 
ereje megvédeni magát. 
 
(8) A címerpajzs felső felét zöld színű lombmotívum öleli körbe, míg alul Dunavecse 
Nagyközség felírat zárja egységbe a címert. 
 
(9) A fent leírtakhoz e rendelet 1. számú mellékleteként színes, képes demonstráció tartozik. 
___________________________________________________________________________ 
1./ Módosította a 30/2004..27) sz. önk. rendelet 2004. október 28.-tól 
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A címer használatának köre és szabályai 
 

3.§. (1) Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet: 
a) Az önkormányzat körpecsétjén 
b) Az önkormányzat zászlaján 
c) A községháza bejárati homlokzatán, tanácskozótermében, a polgármester 

irodájában. 
d) Az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban 
e) Az önkormányzati rendeletek és szabályzatok fejlécén 
f) Az önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, a jegyzőnek készített 

levélpapírok fejlécén, illetve borítékján 
g) Az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy 

emlékérmeken 
h) Az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó 

kiadványokon, térképeken 
i) Az önkormányzat és szervei által megjelentetett meghívókon, emléktárgyakon 
j) A nagyközségbe vezető utak mellett levő táblán 

 
(2) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az önkormányzat és más bel-, illetve 
külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg szerződések, 
megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső működésével, és szervezeti 
felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható. 
 
(3) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható. 
 
4.§. (1) A 3.§. (1) bekezdésének g./ pontjában meghatározottakon kívül más jogalany számára 
az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes terméken az önkormányzat címerének 
használatát a polgármester engedélyezheti az önkormányzati hatósági ügyekre vonatkozó 
szabályok szerint. 
 
(2)1. 
 
(3)1 
 
5.§. (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 (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében, 
de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet. 
 

A zászló leírása 
 

6.§. (1) Dunavecse zászlójának színei  egymáshoz és a címer színeihez való harmónia szerint 
lettek megválasztva. /Természetesen a színekben árnyalatbeli különbségek lehetnek az anyag 
minősége és a nyomdatechnika adottságai szerint/. 
 
___________________________________________________________________________ 
1./ Hatályon kívül helyezte a 16/2002. /XII. 18./ sz. önk. rendelet 2002. december 18.-tól  
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(2) Dunavecse zászlójának „talon méretének” arányai és színei: 
A zászló teljes szélessége 23, a felső sáv magassága 4. Ennek a felső sávnak a színei 4 egység 
zöld, másfél egység fehér és 17,5 egység arany. 
A következő fehér sáv magassága 1 egység teljes szélességben, majd a következő 2 egység 
kék ugyancsak teljes szélességben, akár csak a következő egy-egység fehér színű. 
Az alsó sáv pedig a felső sáv tükörképe. ennek magyarázata az, hogy a felső-és alsó sávban 
található vékony fehér csík nyílszerűen helyezkedik el, jelezve a település feltörekvő vágyait, 
képességeit. /Ennek különösen az oszlopon függőleges irányban elhelyezett zászlónál van 
jelentősége/. 
A zászló színei külön magyarázatot nem igényelnek, hisz a címer leírásban szerepelnek és az 
első sorokban már utaltunk rá, hogy azok a címerével megegyeznek. 
 
(3) A zászlók a következő formában jelenhetnek meg: 
1. „Dunavecse község lobogója” csak az önkormányzat hivatalos épületein jelenhet meg 
2. „A lakosság zászlaja” magánházakon, felvonulásokon, gyűléseken stb. használható forma 
3. „katonai lobogó” egyletek lobogójának javasolt 
4. „Községi címeres lobogó” lehet vízszintes vagy függőleges elrendezésű. elsősorban 

községi, egyházi ünnepekre ajánlott. 
5. „Asztali kis-zászló” gépjárművek, asztalok díszítésére ajánlott 
Ezenkívül a zászló színeiből szalagvariációk is készültek. 
 
(4) A fent leírtakhoz e rendelet 2. számú mellékleteként színes, képes demonstráció tartozik. 
 
 

A zászló használata 
 
7.§. (1) Az önkormányzat zászlaja a polgármester irodájában kerül elhelyezésre. 
   
(2) Hivatalos állami ünnepek alkalmával, a reggeli órákban a Magyar Köztársaság 

          zászlajával együtt, Dunavecse Nagyközség központjában elhelyezett zászlórúdra  
          ünnepélyesen kell felhúzni, az esi órákban pedig bevonni. 
 

(3) A zászló, illetve lobogó, vagy annak méretarányos változatai használhatók: 
     a./ A községháza dísztermében 
     b./ A községháza épületének homlokzatán a Magyar Köztársaság zászlajával együtt. 
     c./ Az önkormányzat intézményei homlokzatán a Magyar Köztársaság zászlajával 
               együtt. 
     d./ Hivatalos állami ünnepek alkalmával, a Magyar Köztársaság zászlajával együtt, 
     e./ A község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából, 
          más hivatalos zászlókkal együtt, 
     f./ nemzeti, megyei, illetőleg helyi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval  
              együtt, 
     g./ minden , az önkormányzat részvételével rendezett eseményen. 
 

(4)A (3) bekezdésben meghatározottakon kívül más jogalany számára az általa szer- 
      vezett rendezvényeken, versenyeken a zászló illetve lobogó használatát a polgár- 
           mester engedélyezheti az önkormányzati hatósági ügyekre vonatkozó szabályok 
      szerint. 
 

(5)1 
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(6)1 
 
8.§. (1) A címerre és zászlóra illetve lobogóra (továbbiakban jelképekre) vonatkozó 4.§- 
                 ban és 7. § (2) –ben meghatározott használatot kérelmezni kell. A kérelemnek tar- 
                 tartalmaznia kell: 
  a./ A kérelmező megnevezését, címét, 
  b./ a jelképhasználat célját, 
  c./ az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot), 
  d./ a jelkép előállításának anyagát, 
  e./ terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját, 
  f./ a használat időtartamát, 
  g./ a jelképpel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát stb.), 
  h./ a felhasználásért felelős személy megnevezését. 
 
   (2) A jelkép használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 
 
  a./ az engedélyes megnevezését és címét, 
  b./ az előállítás anyagát, 
  c./ az engedélyezett felhasználás célját, 
  d./ az előállításra engedélyezett mennyiséget, 
  e./ a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát, 
  f./ a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket, 
  g./ a jelkép felhasználásáért felelős személy megnevezését, 
  h./ amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét 
 
   (3) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet. 
 
   (4) Az engedély kiadását meg kell tagadni, ha a hiteles ábrázolás szabályainak betar- 
         tása nem biztosított, vagy a címer tervezett használata a település hírnevét sértené 
 
    (5) A kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja, ha a címer használata az  
          engedélyben foglaltaktól eltérően, vagy a település hírnevét-illetőleg a címer  
          szimbolikus jellegét sértő módon történik. 
 
 

 
 
 

Az önkormányzat jelképeinek jogosulatlan használata 
 

9.§.  Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérő, vagy a település      
közösséget sértő módon használja fel, szabálysértést követ el, és 30.000 Ft-ig terjedő pénz- 
bírsággal sújtható. 
 
1./ Hatályon kívül helyezte a 16/2002. /XII. 18./ sz. önk. rendelet 2002. december 18.-tól  
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Záró rendelkezések 
 

10.§.(1) E rendelet kihirdetésével lép hatályba. 
        (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
Dunavecse, 2001. november 28. 
 
 
 
 dr.Szabó András      Kovács Péter 
       jegyző       polgármester 
 
 
Kihirdetve: 2001. november 29. 
 
  dr.Szabó András 
        jegyző 
 
 
 
 

 


