
Aszófő Község Önkormányzat képviselő-testületének 
11/1995.(XII.20.) rendelete  

 
a község jelképeiről és a jelképek használatáról, 

a középületek, közterületek nemzeti ünnepeken való fellobogózásáról 
 

 
Aszófő Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló – többször 
módosított – 1990. évi LXV. Tv. 1.§.(6)bek. a) pontjában és az 1995. évi LXXXIII. Tv. 
21.§.(2)bek-ben kapott felhatalmazás alapján: a település lakosságát, területét, javait, 
történelmi, szellemi örökségét reprezentáló önkormányzati jelképek alapításáról és a jelképei 
használatáról, a középületek és közterületek fellobogózásáról az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 

I. FEJEZET 
 

Aszófő Önkormányzat jelképei 
 

1.§. 
 

(1) Aszófő lakossága önkormányzati autonómiájának szimbólumai a címer, a díszzászló és az 
ünnepi pecsét, valamint a polgármesteri vállszalag. 

 
(2) A község nem hivatalos jelképének tekintendők: 
 

a. az önkormányzati jelképek színei 
b. az önkormányzati jelképek elkülönítő elemei (hegyestalpú pajzsforma, ötlevelű 

– herma – aranykorona, háromleveles háromfürtös arany szőlőtőke) 
 
(3) Az önkormányzati jelképek használatára a jelen rendelet II. fejezetének 5-10.§-ainak 

rendelkezései az irányadók. 
 

2.§. 
 

(1) Az Önkormányzat címere álló, hegyestalpú pajzs kék mezejének pajzsfőjében lebegő, 
ötlevelű – a hermán szereplő stilizációval megjelenített – aranykorona, a község 
védőszentjének, Szent László szellemi örökségének szimbóluma. 
A kék mező: a legnagyobb tájegységben való létet, a Balatont reprezentálja. 
A pajzstalp zöld dombja és azon a 3 levelű hármas szőlőfürt a Balatonfelvidéken és itt 
kialakult ősi hagyományú szőlőművelési kultúrát és a minőségi termőhelyi adottságot 
jelképezi. 
 

(2) Az Önkormányzat zászlaja: 90-180 cm-es fekvő téglalap alakú, fehér selyem, rajta a 
rúdtól mért 1/3-tól, a rúddal párhuzamos hossztengelyben elhelyezett községi címerrel. 
Az önkormányzati zászlót 1 cm-es, nemzeti zászló színű szegély ékesíti, a nemzetünkhöz 
való tartozás kinyilvánításaként. 
 

(3) Az Önkormányzat lobogója: 180 x 190 cm-es, ill. 2:1 arány álló téglalap, amelyben a 
címer a felső részben helyezhető el. Színe, szegélyezése a zászlóéval azonos. 
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(4) A Község ünnepi pecsétje: az Önkormányzat jellegét szimbolizáló dísztárgy, 3,5 cm-es 
átmérőjű körívben „Aszófő Önkormányzat 1211-1990.” Felirattal, a közepén a település 
címerével ellátott körpecsét. 

 
(5) A polgármesteri vállszalag: olyan dísztárgy, amelynek ünnepi alkalmakon való viselése 

az Önkormányzat mindenkori polgármesterét, illetve távollétében az őt helyettesítő 
alpolgármestert, vagy korelnököt illeti meg. 

 
a. A bal vállon átvetve veendő fel úgy, hogy a címer a szív tájékára esik. 

Hosszúsága: 180 cm, szélessége 12,5 cm. Színei és kivitele, anyaga a 
zászlóéval azonos. 

b. A polgármester, az alpolgármester először és – kivételesen egyszer a Jegyző – 
eskütételénél, ill. kivételénél az eskütevő által való felvétele kötelező. 

 
3.§. 

 
(1) Az önkormányzati jelképek grafikus rajzát és a pontos színleírást a jelen rendelet 1. sz. 

melléklete tartalmazza. 
 
(2) Használati példányait a 2.§-ban és az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint kell elkészíteni. 

Kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást. 
 

4.§. 
 

Az önkormányzati jelképek első hivatalos – etalon – példányát a Polgármester hivatalos 
helyiségében kell elhelyezni és megőrizni. További 2-2 hivatalos példányt az illetékes 
országos és megyei levéltárnak át kell adni a jelen rendelet mellékleteként. 
 
 

II. FEJEZET 
 

A címer, zászló, pecsét használata 
 

5.§. 
 

(1) Az Önkormányzat jelképeit – az 1.sz. melléklet szerint – csak hiteles alakban, az 
arányoknak, az ábrázolás hűségének, színeinek, a zászló anyagának megtartásával szabad 
előállítani, használni a 6.§-ban megjelölt körben. 

 
(2) Hiányos vagy bővített formában a jelképek megjelenítése és felhasználása tilos! 
 
(3) Kivételes esetekben – át nem ruházható hatáskörben – a Képviselő-testület minősített 

többségi szavazattal megengedheti a címer előállításához felhasznált anyag (kő, fém, bőr, 
stb.) színeiben való megjelenítést, engedélyezheti a nyomdai reprodukálást, védjegy 
elemként való használatát, a színjelölés kötelezőségével. 

 
(4) A címer és a zászló ünnepélyes keretekben: a nemzeti ünnepek és ezekhez kapcsolódó 

társadalmi rendezvények, események alkalmával a történelmileg kialakult formák szerint, 
pl.: pajzstartóval is használható. 
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6.§. 

 
(1) Aszófő Önkormányzat jelképeit – az 5.§-ban foglaltakra kiterjedően is – csak ünnepélyes, 

ill. díszítő jelképként felhasználni, de csak úgy, hogy ne sértse a Magyar Köztársaság 
állami jelképeinek elsőbbségét. 

 
(2) Az Önkormányzat címere, zászlaja a Magyar Köztársaság címerét, zászlaját nem 

helyettesítheti. 
 

7.§. 
 
Az Önkormányzat címere, zászlaja az alábbi esetben és helyeken használható: 
 

a) a község díszzászlaján, 
b) az Önkormányzat díszpecsétjén, 
c) a polgármesteri vállszalagon, 
d) az Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított és kiadott emléklapon, kitüntető és 

emlékérmen, 
e) az Önkormányzat hivatalos épületének bejáratánál és helyiségeiben, valamint 

tanácskozótermeiben, 
f) a település közigazgatási határán elhelyezett köszöntőtáblán, térképen, 
g) az Önkormányzat Képviselő-testületének és tisztségviselőinek: - polgármesterének, 

alpolgármesterének – felhívásain, programjain, más szervekkel kötött 
megállapodásain, ünnepségek, egyes rendezvények, bemutatók, kiállítások meghívóin, 

h) az Önkormányzat közcélú havi lapján, az Aszófői Hírek emblémájaként, 
i) a Képviselő-testület szerveinek (polgármester, alpolgármester, bizottság) és 

Jegyzőjének az Önkormányzat megbízásából eredő tevékenységük során használt 
minőségi levélpapírjain, 

j) az Önkormányzat polgármesterének, jegyzőjének és köztisztviselőinek 
névjegykártyáján, emblémaként, a hivatalos kapcsolatokban, 

k) Aszófő történetével, életével, fejlődésével foglalkozó önkormányzati kiadványokon. 
 

8.§. 
 

Az Önkormányzat díszpecsétjének lenyomatát csak és kizárólag a Képviselő-testület vagy a 
polgármester, ill. az őt helyettesítő alpolgármester alkalmazhatja emléklapon, kitüntetésen, 
külkapcsolati megállapodásokon. 
 

9.§. 
 

(1) Aszófő jelképeinek használatának – kérelmére való – engedélyezése a Képviselő-testület 
– át nem ruházható – hatásköre. 

 
(2) A jelképek szaktudományos – nyereséggel nem járó – közművelődési célú alkalmazása 

nem engedélyköteles. 
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(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat címerének, zászlajának emblémaként való 
használatát – a költségvetése javára történő befizetés előírása mellett – ellenérték 
megfizetéséhez is kötheti.  
A kereskedelmi és reklám célú alkalmazás esetén a díjmegállapítást illetően a 
reklámhordozó tartalma és minősége megkülönböztetett mérlegelési szempont.  
A használati díj átalányban vagy az árbevétel %-ában határozható meg. 
 

(4) A használatra vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 
a) a kérelmező nevét, címét, a jelkép előállításának módját, célját, példányszámát, 

a terjesztés és forgalomba hozatal módját, használatának tervezett időtartamát 
b) a kérelemhez csatolni kell a jelképpel díszített kiadvány vagy tárgy mintáját, 

fénymásolatát egy példányban. 
 
(5) Az Önkormányzatjelképeinek használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 

a) a jelkép használatáért felelős személy nevét, címét, személyazonosítóját, 
b) az engedélyezett használat céljának megjelölését, 
c) az engedély időtartamát és annak egyes kikötéseit. 
 

(6) A kiadott engedélyről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. 
 

10.§. 
 

Az önkormányzati jelképek használata során meg kell őrizni annak tekintélyét. 
 

11.§. 
 

Az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérő, a rendelet előírásait sértő jelkép előállítása, 
használata 30.000,-Ft-ig bírságolható, szabálysértésnek minősül. 
Amennyiben az engedélyes a jelképet nem az engedélyezett formában, módon alkalmazza, 
vagy az engedély nélküli előállítás, használat bármilyen módon sérti a település érdekeit, úgy 
a polgármester az engedélyt visszavonni jogosult és köteles. 
 
 

III. FEJEZET 
 

Az épületek és középületek feldíszítéséről 
 

12.§. 
 

(1) Az állami és nemzeti ünneppé nyilvánított napokon, a kiemelkedő jelentőségű egyéb 
helyi társadalmi ünnepek, rendezvények alkalmával a középületek és közterületek 
fellobogózása kötelező a Magyar Köztársaság és az Önkormányzat zászlajának együttes 
alkalmazásával. 

 
(2) Nemzeti ünnepeken a Képviselő-testület elrendelheti a Magyar Köztársaság zászlaja 

mellett – ünnepélye keretek között – az Önkormányzat zászlajának felvonását. 
 
(3) Az (1) és (2) bek-ben foglaltakról a polgármester vagy az általa megbízott személy 

köteles gondoskodni. 
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(4) A magántulajdonú épületek tulajdonosainak figyelmét pedig az önkormányzati zászló 
kitételére fel kell hívni. 

 
 

IV. FEJEZET 
 

Zárórendelkezések 
 

13.§. 
 
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
 
(2) Kihirdetéséről a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel a Jegyző 

gondoskodik. 
 

14.§1 
 

„E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető 
szabályozást tartalmaz.” 
 
 
Aszófő, 1995. december 15. 
 
 
 
 
 
Fodor Károly        Dr. Galgóczi Dezsőné 
polgármester          jegyző 
 
 
 
 
 
Záradék: 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
 
Aszófő, 1995. december 20. 
 
 
 
         Dr. Galgóczi Dezsőné 
          jegyző 
 

                                                 
1 Módosította: 9/2009.(IX.18.) rendelet 8.§ 


