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Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
9/1995. ((VIII. 09.) sz.
rendelete

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG CÍMERÉNEK ÉS ZÁSZLÓJÁNAK
HASZNÁLATÁRÓL

Pilisszentkereszt Községi Önkormányzat az 1990. évi LXV. Törvény 1. § (6) bek. a)
pontjában biztosított jogkörében eljárva Pilisszetnkereszt község címeréről és zászlójáról,
valamint azok használatáról az alábbi rendeletet hozza:

BEVEZETŐ

Pilisszentkereszt község a Boldogh Özséb által 1250 körül épített pálosrendi
monostor aljában, mint monostoralja település jött létre a XIII. század második felében. Ez
a monostor és faluja a mohácsi vészkor, 1526-ben pusztult el. Ujratelepítették az 1750-es
évek második felében nagyobbrészt szlovák lakossággal, 1758-as évszámot viselő pecsétje
tanúsága szerint ekkor már megvolt a községi bírói szervezete.

Korunkban társadalmi igény hívta életre, hogy Pilisszentkereszt község és
közigazgatása is rendelkezzék saját címerrel, címerpecséttel és zászlóval, melyek fejezzék
ki a község egyedi többszázéves történetét, növeljék népének kötődését községéhez és
tartsák meg önazonosság tudatát.
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I.

A község címerének és zászlójának leírása

1. §

A község címere:
Ezüst kávás kerektalpú pajzs szlovák kék mezőjében törzsével a pajzs bal egyharmadába
állított lebegő arany kettőskereszt, melynek jobb szára átéri a pajzs jobboldali kétharmadát.
A kettőskereszt jobb alsó, hosszanti szárán törött, kisség homorú ezüst faágon ezüst holló
áll kifelé fordítva, fejét befelé fordítva tartja, csőrében két arany cipó, a Szent Pálnak vitt
két kenyér. A kereszt hosszanti szára alatti mezőben agyas, nyolc küllős, tizenhat lapátos
ezüst lebegő malomkerék. A sisakhelyen a holló azonos állásban megismételve. A pajzsot
két ágaskodó barna szarvas tartja. A pajzsot alulról a Pilisszentkereszt, valamint szlovákul a
Mlynky felirat övezi.

2. §

A község zászlaja:
A zászló fektetett vagy álló téglalap alakú, melynek felső vagy első fele szlovák kék, alsó
vagy második fele arany. Mindkét változat díszes kivitelében középen a község cmere
foglal helyet.

3.

II.

A címer használatának feltételei

1. §

1. A község címerét csak mint díszítő és utaló jelképet szabad felhasználni, az
államigazgatási eljárás során nem használható.
2. A község cmerét kizárólag hiteles akaban, az ábrázolás hűségének, a méretarányoknak
és a szineknek pontos megtartásával szabad csak ábrázolni és használni.
3. Egyes esetekben – külön engedély alapján – megengedhető, hogy a község címere
kizárólag az előállításhoz felhasznált anyag (kő, fém, fa, bőr, stb.) szinében jelenjen
meg.
4. A címert csak olyan mértékig szabad lekicsinyíteni, hogy az mindenben megfeleljen a
hiteles ábrázolás követelményének.

2. §

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 a nem önkormányzati szervekkel
kötött szerződéseken és megállapodásokon,
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d) a község történetével, életével, népszerűsítésével foglalkozó kiadványokon, a
községre utaló emléktárgyakon, ha azokat nem az önkormányzat adja ki, akkor
külön engedély alapján,
e) az önkormányzat által alapított
kitüntetéseken vagy emlékérmeken,

(kiadott)

díszokleveleken,

emléklapokon,

f) a községi ünnepségeken, rendezvényeken, a községet bemutató kiállításokon,
g) a község nemzetközi kapcsolataiban, testvérközségi kapcsolataiban, protokolláris
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
és borítékon,
i) az önkormányzat intézményeinek, vállalatainak, sport-szervezetének
emblémáján, jelvényén, zászlóján, levélpapírján, mezén stb.,

stb.

j) a község zászlóján,
k) az előzőekben felsoroltak értelemszerű alkalmazásával – külön engedély alapján – a
nem önkormányzati intézmények, vállalatok, üzemek, szervek, politikai, társadalmi
szervezetek esetében, természetesen ide értve együtt és külön-külön a magán, a
szövetkezeti és az állami szférát.

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

3. A községi ímert árúvédjegyként sem önkormányzati, sem más szerv nem használhatja.
Reklám jelleggel azonban feltüntethető minden olyan árún és terméken, amelyek
részben vagy egészben helyi eredetűek, természetesen külön engedély alapján.
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3. §

1. A község címerének az II. 1. § 3. és a 2. § 1. d., k. és 3. pontja szerinti használatra a
külön engedélyt – kérelemre – a polgármester adja meg. Az engedély esetenkénti
felhasználásra 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 módjhát és célját,
c) az előállítandó 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, fényképét, ábráját stb.

4. A címer használatáról szóló engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes megnevezését és címét,
b) az engedélyezett felhasználás módját és célját,
c) a felhasználás engedélyezett idejét, az engedély érvényességének határidejét,
d) a terjesztés és 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 titkársága
nyilvántartást vezet.
6. Az engedélyt csakis írásban lehet kiadni és azt írásban kell visszavonni is, ha a címer
használatával, előállításával stb. kapcsolatos visszaélés tapasztalható.
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III.

A zászló használatának feltételei

1. §

1. A község zászlója a Magyar Köztársaság zászlójának használatát nem helyettesítheti.

2. §

1. A község zászlóját az ábrázolás hűségének, méretarányának és szineinek megtartása
mellett szabad használni.
2. A zászlót csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az a hiteles ábrázolást ne
sértse.

3. §

1. A község zászlója a következő esetekben és módon használható:
a) a képviseőtestület ülései alkalmával,
b) a község életében jelentős helyi események, ünnepek alkalmával,
c) a nemzeti lobogó elsőbbségének biztosítása mellett bámly 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.
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IV.

Vegyes rendelkezések

1.§

1. Amennyiben a cselekmény büntető vagy súlyosabb szabálysértési rendelkezések
hatálya aláesik, szabálysértést követ el és 10.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható
az aki:
-

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

-

szándékos címer és zászlógyalázást (megrongálást, bemocskolást stb.) követ el.

2. §

Ez a rendelet kihirdetés napján lép életbe.

Pilisszentkereszt, 1995. augusztus 08.

Sebesiné Szlávik Klára
jegyző

Havelka József
polgármester

