
 

 

 
 

Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/1997. (IX. 20.) KKÖT rendelete 

címeréről és zászlajáról, valamint a település e jelképeinek használatáról. 
(Egységes szerkezetben) 

 
Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdés a./ pontja felhatalmazása alapján, a 16. §  (1) 
bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 14.§ (3) 
bekezdésére figyelemmel, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény  (a továbbiakban: Ket.), továbbá a 
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi LXXXIII. 
törvény 336. §-a alapján címeréről és zászlajáról, valamint a települése jelképeinek 
használatáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
A címer leírása 

 
Kiszombor címere  álló, háromszög pajzs,  amelyet hasítás  és a talpból kinyúló alsó ék oszt 
három mezőre. A jobb oldali felső kék mező zöld udvarán fekete abroncsú aranyos szüreti kád 
áll, benne zöld szőlőfürtök, mögötte aranyos zsámolyon, aranyos szegélyű és kötélövű vörös 
ruhás, vörös sarut viselő, fekete köpenyét bal karján átvető, baljában ezüst pergament, 
jobbjában ezüst írótollat tartó, fehér szakállú és hajú, vörös glóriával övezett szent ül, tőle 
jobbra és balra egy-egy aranyos karóra zöld levelű és fürtű szőlő fut fel. A bal oldali felső 
mezőben fekete  hasú, arannyal fegyverzett zöld színű sárkány fekszik a hátán, felette 
diadalmas, fegyverzett arany oroszlán áll jobbra fordulva, bal mancsát előrenyújtja, a 
jobbjában markolt ezüst kettőskereszt szárával a száján át szegezi földhöz a sárkányt. Lent az 
arany ékben ezüst szarvú bölényfej néz szembe. 
A pajzsra természetes színű, enyhén jobbra forduló csöbörsisak került, rajta ötágú nyitott 
arany leveleskoronából vörössel fegyverzett jobbra forduló arany oroszlán növekszik, jobb 
mancsában ezüst kettőskereszttel. 
A foszlányok: jobbról vörös és arany, balról kék és ezüst. (1. sz. melléklet) 
 

2. §  
A címer felhasználásának köre 

 
(1) A nagyközség 1 címerét kizárólag utaló és díszítő jelképként lehet felhasználni. 

 

 (2) A Magyar  Köztársaság címerével való együttes használata esetén az állami címernek 
elhelyezésével, méretarányokkal vagy más megkülönböztető módon elsőbbséget kell 
biztosítani. 

 
(3) A település címerét - a (4) bekezdésben  felsorolt esetek kivételével - csak engedéllyel 

lehet felhasználni. 
 
(4) A település címere - engedély nélkül - utaló és díszítő jelképként az alábbi esetekben  
     használható és alkalmazható: 
___________  

1   módosította a 23/2009. (XII.16.) KKÖT r. 1.§ (1) bek 
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a.) a Polgármesteri Hivatal,4 az Önkormányzat intézményeinek épületein és 
termeiben, 

b.) a képviselőtestületi, és bizottsági ülések meghívóin, felhívásain, programjain, 
tervein, a társadalmi szervezetekkel kötött megállapodásokon és 

szerződéseken, továbbá a Polgármesteri Hivatal által kiadott kiadványokon, 
c.) a képviselőtestület által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, emlék - 

plaketteken, jelvényeken, valamint a testület által adományozott 
kitüntetéseken, 

d.) a település nemzetközi kapcsolatai során és az idegenforgalmi propagandában, 
e.) a település kiemelkedő rendezvényein, jelentősebb kulturális és sport - 

rendezvények emléklapjain, jelvényein, érmein, 
f.) a nagyközség 1 történetével, életével foglalkozó kiadványokon, valamint az  

önkormányzat által készíttetett, a településre utaló emléktárgyakon, 
g.) a település rendezési tervein, 
h.) a képviselők, a bizottsági tagok, a polgármester, alpolgármester, a jegyző 

részére készíttetett levélpapíron, az előzőekben  említettek névjegykártyáin, 
arcképes igazolványain, 

i.) az önkormányzat gépjárművein. 
 

(5) Kizárólag engedéllyel lehet a nagyközség 2  címerét utaló és díszítő jelképként alkalmazni 
vagy használni: 

a.) a településen működő intézmények és társadalmi szervezetek által kiadott és az 
intézmény, illetve a társadalmi szervezet történetét, életét,  fejlődését 
bemutató kiadványokon, 

b.) a nagyközséget 3 érintő kiadványokon, 
c.) nem önkormányzat által szervezett, de jelentősebb kulturális, szakmai 

rendezvényeken, nemzetközi sportrendezvényeken, bajnokságokon. 
 

(6) Nem lehet a település címerét védjegyként használni. 
 

3. § 
A címer hitelessége 

 
(1) A nagyközségi  2 címert kizárólag hiteles alakban, az ábrázolás hűségével, méretarányainak 

és színeinek betartásával lehet ábrázolni. 
 
(2) Esetenként megengedhető, hogy a címer kizárólag az előállításkor felhasznált anyag színét 

viselje (fa, fém, bőr, pecsétviasz, mélynyomat stb.) 
 
(3) A címer nyomdai sokszorosítás esetén fekete - fehér színben is ábrázolható. 
 
(4) A nagyközségi 2   címer azonosítható  elemei önállóan nem használhatók fel. 
 

4. § 
A címer előállításának és felhasználásának engedélyezése 

 
(1) A címer előállítását, használatát és forgalomba hozatalát a polgármester engedélyezi.  

Elutasítást indoklással kell ellátni. 
 
___________  

1   módosította a 23/2009. (XII.16.) KKÖT r. 1.§ (1) bek 

2   módosította a 23/2009. (XII.16.) KKÖT r. 1.§ (2) bek 

3   módosította a 23/2009. (XII.16.) KKÖT r. 1.§ (3) bek 

4  módosította a 23/2009. (XII.16.) KKÖT r. 1.§ (4) bek 
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(2) Az engedély meghatározott termékre, és meghatározott időpontig adható. 
  
(3) Az engedély érvényessége szólhat egy esetre (rendezvényre, alkalomra) 
 
(4) Az engedély szólhat határozatlan időre, mely visszavonásig érvényes. 
 
(5) Nem adható engedély a címer használatára, ha a használat célja, körülménye alkalmas 

arra, hogy a település hírnevét csorbítsa. 
 
(6) Az engedélyezésre vonatkozó kérelemnek  tartalmaznia kell: 
 

a.) a kérelmező megnevezését, címét, 
b.) a címer előállításának, felhasználásának célját, módját, 
c.) előállítás esetén az előállítandó mennyiséget, a terjesztés, illetőleg forgalomba 

hozatal módját, 
d.) a használat időtartamát, 
e.) a kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgy mintapéldányát és termelői 

árát (rajzát, fényképét stb.), amelyet esztétikai szempontból szakmai zsűri 
véleményez. 

 
(7) A címer használatáért díjat kell fizetni, mely a címmel díszített tárgy termelői árának 10 

%-a, de legalább 1.000 Ft.  
 
(8)  A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 
 

a.) a jogosult megnevezését és címét, illetve székhelyét, 
b.) az engedélyezett felhasználási cél megjelölését, 
c.) az engedély érvényességének határidejét, 
d.) előállítás esetén az engedélyezett termék, kiadvány stb. mennyiségét, 
e.) a terjesztés, illetőleg a forgalombahozatal módjával kapcsolatos esetleges 

kikötéseket, 
f.) a felhasználással kapcsolatos egyéb kikötéseket, 
g.) a hiteles ábrázolás követelményét, 
h.) a díj fizetésre vonatkozó előírásokat. 
 

(9) A kiadott engedélyekről hatósági nyilvántartást kell vezetni.1 
 
(10) A nagyközségi 3 címer használatára vonatkozó engedélyt vissza kell vonni, ha az 

engedéllyel rendelkező e rendeletben szabálysértést  elkövette. 
 

5. § 
A zászló leírása 

 
Kiszombor nagyközség 2 zászlaja, lobogója: a zászló (labarum, függöny) fehér színű, a 
hosszanti oldalakkal párhuzamosan heraldikai nézetben jobb oldalon kék, bal oldalon arany 
szalag (a teljes szélesség 1-1/9-e) fut, a felső harmadon a rúdra merőleges tengelyű címerrel, 
alsó harmadon pedig ívelten a "KISZOMBOR" felirat arany színnel, alsó élén arany 
rojtozattal. Lobogó alakban használva fölül kék, alul arany szalag fut, a címer 90o-kal 
elfordul, a rúddal párhuzamos tengelyen helyezkedik el a zászlótest mértani középpontjában. 
____________ 
1 a 20/2005.(X.25.) KKÖT r. kiegészítette 

2 a  23/2009.(XII.16.) KKÖT r. 1.§ (1) bek. 

3 a  23/2009.(XII.16.) KKÖT r. 1.§ (2) bek. 
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6. § 
A zászló hitelessége 

 
(1) Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Zászlajának egy hiteles példányát Kiszombor 

Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületében kell megőrizni. 1 
 
(2) A megőrzendő zászló anyaga selyem, méretaránya 180 cm x 90 cm, a címer kézi hímzésű. 
 

7. § 
A zászló használatának köre és módja 

 
(1) A zászló  használata a Polgármesteri Hivatal 2 épületén a képviselőtestületi üléseinek  
     napján, valamint a hivatalos nemzeti ünnepnapokon kötelező. 
 
(2) A zászló használható különösen: 
 

a.) a nagyközség   1  életében jelentős helyi események alkalmával,  
b.) az önkormányzat, valamint szervei ünnepségein, rendezvényein, 
c.) az önkormányzat intézményei épületein nemzeti és önkormányzati 

rendezvényeinek alkalmával. 
d.) megkülönböztetésül több település részvételével tartott rendezvényeken, 
e.) a települések közötti bel- és külföldkapcsolatok esetén,  
f.) csere- és vándorzászlóként. 

 
(3) A zászló lobogóként, valamint asztali zászlóként is használható. 

 
8. § 

A zászló előállításának engedélyezése 
 

(1) A zászló - e rendeletben leírt zászlóval azonos színben és a méretarányok megtartásával - 
más anyagból és nagyságban is előállítható. 

 
(2) A zászló kereskedelmi és reklámcélú felhasználása esetén díjat kell fizetni, melynek 

mértéke az előállított mennyiség termelői árának 10 %-a. 
 
(3) A zászló kereskedelmi és reklám céljára  történő előállítására, használatára és 

forgalomba hozatalára  (a továbbiakban: használatára) a polgármester adhat engedélyt. 
 
(4) A zászló használatának engedélyezésére vonatkozó szabályok azonosak a címer 

használatának szabályaival. A szabályokat értelemszerűen  kell alkalmazni. 
 

9. § 
Kiszombor Nagyközség  1 Pecsétje 

 
(1)  A Nagyközség 1 címere a kör alakú pecsét középpontjában kap helyet, körirata pedig " 

Kiszombor Nagyközség 1
 Pecsétje" . 

 
(2) A pecsétet csak a polgármester alkalmazhatja a települést érintő okleveleken, 

kitüntetéseken. (3. számú melléklet) 

_____________  

1 módosította a 23/2009. (XII.16.) 1.§ (1) bek. 

2 módosította a 23/2009. (XII.16.) 1.§ (4) bek. 
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10. § 1 

Szabálysértési rendelkezések 3 
 

(1) 4 
 

 
11. § 

Záró rendelkezések 2 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Nagy Tibor sk.      Gulácsiné Somogyi Ilona sk. 
polgármester        jegyző 
 
A rendelet a kihirdetésének időpontja: 1997. szeptember 20. 

Gulácsiné Somogyi Ilona sk. 
jegyző  

Záradék: 
A rendelet az európai uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal 
harmonizált központi jogszabályokon alapul. 
A rendelet felülvizsgálata a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályozásával kapcsolatos jogharmonizációra is 
kiterjedt. 
Egységes szerkezetbe foglalva, kihirdetve 2005. X. 25-én. 
Kiszombor, 2005. október 25.     Dr. Morvai Márta sk. 
                             jegyző 
Záradék:  
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
Módosította a 17/2009. (X.28.) KKÖT r. Egységes szerkezetbe foglalva: 2009. október 28. 
Kiszombor, 2009. október 28.  
            Dr. Kárpáti Tibor sk. 
          jegyző 
Módosította a 23/2009. (XII.16.) KKÖT r. 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2009. december 16. 
Kiszombor, 2009. december 16.         Dr. Kárpáti Tibor sk. 
          jegyző 
 
Módosította a 12/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet 10.§ (2) bekezdés d) pontja. Egységes 
szerkezetbe foglalva: 2012. május 30. 
Kiszombor, 2012. május 30.          Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 
 
____________ 
1  módosította 15/2000. (VII.25.) KKÖT r. 

2 módosította a záradékkal a 17/2009. (X.28.) KKÖT r. 

3 módosította a 23/2009. (XII.16.) 1.§ (1) bek. 

4 hatályon kívül helyezte a 12/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés d) pontja 
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________  
módosította a 23/2009. (XII.16.)KKÖT r. 1.§ (1) bek. 


