
Ászár Község Képviselőtestületének 

17/2005. (IX.25.) sz. rendelete 

Ászár község önkormányzatának jelképeiről 

 

– egységes szerkezetben: 2012.05.01. – 

 

A községhez való kötődés erősítése céljából, kifejezésre juttatva a múlt értékeinek 

megbecsülését, a hagyományok megőrzése és teremtése szándékával a képviselőtestület az 

1990. évi LXV. tv. 6.§. (1) bek. a./ pontban kapott felhatalmazás alapján a következő 

rendeletet alkotja 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1.§ 

 

(1) Ászár Község önkormányzatának jelképei (továbbiakban: jelképek) 

 

a./ a községi címer 

b./ a községi zászló 

c./ a községi pecsétjei 

d./ polgármesteri lánc 

 

(2) A jelképekkel azonos megítélés alá esik Jászai Mari szülőháza 

 

 

2.§ 

 

(1) A jelképek mások általi használatához, illetve Jászai Mari szülőházáról bármilyen 

képző-, ipar- és fotóművészeti alkotás sokszorosításához a polgármester engedélye 

szükséges. 

 

(2) A polgármester egyesületet, civilszervezetet, gazdálkodó szervezetet felkérhet a címer 

használatára.  

 

3.§ 

 

(1) A jelképek, illetve azok bármilyen képi másolata az önkormányzat és intézményei 

levélpapírján, kiadványain vagy a polgármester által engedélyezett más, községet 

érintő dokumentumon tüntethetők fel. 

 

(2) Az önkormányzat intézményeinek és önkormányzati szolgáltatást nyújtó 

szervezeteknek a jelzőtáblákon a címer feltüntetésére kötelező. 

 

(3) A jelképeket védjegyként használni, ilyen célra engedélyt adni nem szabad. 

 

 

 

 



II. fejezet 

A községi címer 

 

 

4. § 

A címer pajzs 

 

A címerkép befogadására egy négyelt háromszögű gótikus pajzs (SCUTUM 

TRIANGULARE) szolgál, melyet aranykeret szegélyez. 

 

 

5. § 

A címer kép 

 

(1) A címer pajzs jobb felső kazettájában barna lovon ezüst páncélos lovas dárdával döfi 

le az előtte lévő zöld színű sárkányt (mint ezt több település címerében is láthatjuk). A 

sárkány piros nyelvének fekvése már az állat agóniáját mutatja.  

 

(2) A bal felső és a jobb alsó kazetta együtt hétszer egyenlő szélességűre vágott 

váltakozva piros, fehér mező, mely felülről piros osztottal indul. 

 

(3) A bal alsó kazettában felül, lebegő aranyszínű szőlőfürt két zöld szőlőlevéllel két 

oldalt alatta egykori ekevas és csoroszlya sziluettje látható. 

 

6. § 

 

A címer értelmezése 

 

(1) A címerképben látható sárkányt ölő lovag Szent Györgyre, a község védőszentjére 

utal, kifejezve a bátorságot és a másokon való segítés szándékát. Az agonizáló 

sárkány képe azt a reményt fejez ki, hogy az ártó szándék és gonoszság kimúlik a 

világból. A kép utalás a község római katolikus templomában látható freskóra, 

valamint arra, hogy a községben messze földön híres lótenyésztés folyt, illetve folyik. 

A ló barna színe a hűséget jelképezi. 

 

(2) A bal felső és a jobb alsó kazettában együttesen hétszer vágott mező színei, valamint 

a pajzs formája a község Árpád-kori alapítására, a váltott kazetták történelmének 

viharaira, egyúttal hűségére, magyarság vállalására utalnak. 

 

(3) A bal alsó kazetta a község Mária Teréziától kapott 1774-es címerének elemeit 

tartalmazza azzal, hogy az akkori búzakéve helyébe szőlőfürt került, s ezek 

együttesen kifejezésre juttatják a hagyománytiszteletet és a hagyomány 

továbbfejlesztésének képességét, mivel címerképbe emeli a magasabb mezőgazdasági 

kultúrát jelző szőlőtermelést, illetve borkészítést utalva az árszári bor országos hírére. 

 

 

 



III. fejezet 

A községi zászlók 

 

7.§ 

 

A községi zászlónak három megjelenési formája van 

 

a./ nagyzászló 

b./ asztali zászló 

c./ lobogó 

 

8. § 

A nagy zászló 

 

A nagy zászló fehérselyem – zöldselyem – (alternatív javaslat) alapanyagú 140 x 140 cm-

es, közepében a község 50 cm magasságú hímzett címerével. A zászló aranyszegélyű, alsó 

sarkában aranybojttal. A zászló rúdja fehér, felső végén aranyozott búzakéve faragvány. 

 

 

9. § 

A lobogó 

 

(1) A lobogó fehérszínű – zöldszínű – (alternatív javaslat) 8:5 arányú textilből készült, 

középen a községi címerrel. Rúdja fehérszínű. 

 

(2) A lobogó díszes kivitelben, aranyszegéllyel és rojttal is elkészíthető, a rúd tetején 

faragott búzakévével. 

 

(3) A lobogót el kell helyezni az önkormányzati intézmények homlokzatán. 

 

10. § 

Az asztali zászló 

 

Az asztali zászló fehérselyem – zöldselyem – (alternatív javaslat) alapanyagú 24x16 cm-es, 

közepében a község 8 cm magasságú címerével. A zászló aranyzsinór szegélyű, 

felfüggesztése is aranyzsinóron történik, alján 1 cm-es aranyrojttal. 

 

 

 

IV. Fejezet 

A községi pecsétek 

 

11.§ 

A község pecsétjei kör alakúak, átmérőjük 38 mm, közepében a község 20 mm magasságú 

címerével 

 

 

 



12. § 

 

Az önkormányzat pecsétje 

 

(1) Az Önkormányzat pecsétjén a községi címer körül az „Ászár község önkormányzata” 

felirat található. 

 

(2) Az önkormányzat pecsétjét kell használni a képviselőtestület kiadványain, a 

protokolláris iratain és az önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatain.  

 

13. § 

A polgármester pecsétje 

 

(1) A polgármester pecsétjén a címer körül az „Ászár község polgármestere” felírat 

található. 

 

(2) A polgármesteri bélyegzőt kell használni a polgármester iratainak, levelezéseinek, 

valamint az önkormányzati – átruházott – hatáskörben hozott hatósági határozatok 

hitelesítésére. 

 

V. fejezet 

A polgármesteri díszlánc 

 

14. § 

 

(1) A polgármesteri lánc bronzból – ezüst színű fémövezetből – (alternatív javaslat) 

készült 10 db 8:6 arányú átmérővel bíró ellipszis alakú áttört láncszem, melyet páros 

fonatok kötnek össze. A lánc a községi címer azonos anyagból készült 12 cm magas 

veretével zárul. 

 

(2) A polgármesteri láncot a polgármester köteles viselni a nemzeti és községi ünnepek 

helyi rendezvényein, protokolláris rendezvényeken, valamint a képviselőtestület 

alakuló- és ünnepi ülésein. 

 

VI. fejezet 

A jelképhasználat engedélyezési rendje 

 

15. § 

 

(1) A jelképek használatára, valamint a Jászai Mari szülőházának képi sokszorosítására 

irányuló kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani. 

 

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell: 

a./ a kérelmező nevét és címét 

b./ a jelkép felhasználásának célját és módját 

c./ a jelkép felhasználási formájának mintáját, színes fényképét és tervét 

d./ a felhasználás gyakoriságát, tervezett mennyiségét 

e./ kereskedelmi forgalomba hozatal esetén a forgalomba hozatal módját. 



 

16. § 

 

(1) Az engedélynek tartalmaznia kell 

a./ az engedélyes nevét és címét 

b./ a felhasználás módjának megjelölését 

c./ a megjelenés módjának megjelölését 

d./ az engedély felhasználásnak gyakoriságát (mennyiségét) 

e./ a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket. 

 

(2) A kiadott engedélyek nyilvántartásáról a polgármester gondoskodik. 

 

17. § 

 

(1) Az engedély visszavonható, ha a felhasználás az engedélytől eltérően történt. 

 

(2) Ha a jelkép bármilyen módon kereskedelmi forgalomba kerül, az engedélyben 

forgalmi jutalék is kiköthető. 

 

18. § 

 

A jelkép használati engedély visszavonható, ha felhasználás az engedélytől eltérően történt.  

 

VII. fejezet 

Vegyes rendelkezések 

 

19. §
1
 

 

 

20. § 

 

(1) A rendelet – a (2) bekezdésében foglalt kivételekkel – 2005. október 1. napján lép 

hatályba. 

 

(2) A III. fejezet és az V. fejezet rendelkezései 2006. július 1. napján lépnek hatályba. 

 

 

 

 

                          dr. Árvai Lajos sk.                             dr. Mikolasek Sándor sk. 

                               polgármester                                            jegyző 

                                                           
1 Hatályon kívül helyezte Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati rendeletben 

szabályozott szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről szóló a 11/2012. (IV.24.) önkormányzati 

rendelete 1. § 4. pont. Hatálytalan: 2012. május 1.  

 


