Decs nagyközség képviselő-testületének
19/1993. (XII.01.) KT. számú
rendelete
„A nagyközségi önkormányzati jelképekről és használatukról”
(EGYSÉGES SZERKEZETVBE FOGLALT SZÖVEG)
A rendeletet a Képviselő-testület
elfogadta az 1993. október 26-i ülésén.

Decs nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a nagyközség múltjával kapcsolatos
szimbólumok ápolása érdekében, a következő rendeletet alkotja:1
I. fejezet
A címer leírása
1. §
Címerpajzs:

1

Álló, háromszögű, vörössel és kékkel négyelt pajzs közepén
háromszögű, arany szegélyű szívpajzs. A szívpajzs fekete
mezejében fehérrel decsi hímzés – motívum, lebegőn. A négyelt
nagypajzs első, vörös mezejében: barokk tornyos stilizált
református templom ezüsttel, lebegőn, második, kék mezejében:
lebegő leveles arany szőlőfürt, harmadik, kék mezejében: lebegő,
szárán összefogott három arany búzakalász;
negyedik, vörös mezejében: nyolcágú lebegő ezüst csillag, tőle
balra: jobbra fordult, lebegő, emberarcú növekvő ezüst félhold.

Sisak:

Arannyal ékített, vörössel bélelt, jobbra fordult pántos sisak,
vörössel és kékkel ékített háromlevelű heraldikai koronával.

Sisakdísz:

Koronába kapaszkodó arany turulmadár.

Takaró:

Kék – arany, vörös – ezüst.

Felirat:

A pajzs alatt lebegő, fecskefarok - végződésű, íves arany szalagon
feketével nagybetűs DECS felirat, előtte és utána 1 - 1 díszpont.

A bevezető részt a 7/2013. (V.10.) önk. rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2013. május 15-től.
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A címer használatának köre
2. §
(1) A címer – közigazgatási tevékenység során történő alkalmazás kivételével –
általában az alábbi helyeken és esetekben használható, külön engedély nélkül:
-

-

a Képviselő-testület meghívóin
a Képviselő-testület és bizottságai felhívásain, tervein, programjain
a nagyközség történetével, életével, fejlődésével foglalkozó
kiadványokon
a Képviselő-testület által adományozott emlékplaketthez járó
igazolványon, valamint az adományozás tényének feljegyzésére
szolgáló albumon
ünnepségek, rendezvények meghívóin
nemzetközi kapcsolatokban, idegenforgalmi propagandában
az önkormányzat intézményei által szervezett és a nagyközséggel
összefüggő kiállításokon
az önkormányzat által kibocsátott és a nagyközségre utaló emlék- és
ajándéktárgyakon, jelvényeken.

(2) A nagyközség címerét el kell helyezni a Községháza üléstermében, a
polgármester irodájában és a nagyközségi Faluház nagytermében. 2
(3) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túlmenően a címer használatához a
polgármester engedélye szükséges.
(4) A címer védjegyként nem használható.
A címer használatának a módja
3. §
(1) A nagyközség címerét kizárólag hiteles alakban, az ábrák hűségének,
méretarányainak, színeinek megtartása mellett szabad ábrázolni.
(2) A nagyközség polgármesterének engedélyével készülhet a címer kizárólag
az anyag színében (fa, bőr, fém stb.), vagy fekete-fehér színben.
(3) A 2. § (2) és a 3. § (2) bekezdésében előírt engedély megadását az
érintettnek írásban kell kérnie.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
2

a kérelmező nevét, címét

a 2. § (2) bekezdés a 2/2017.(III.7.) önk.-i rend. 20. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Hatályos 2017. március 6-tól
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-

a címer felhasználásának célját
az előállítandó mennyiséget
a forgalomba hozatal módját
a kérelmezőnél a címer felhasználásáért felelős személy nevét, beosztását.

(4) Kereskedelmi, vagy reklámfelhasználás esetén – a címer használatáért –
díjat kell fizetni. A díj összegét a polgármester állapítja meg.
II. fejezet
A lobogó és a zászló leírása
4. §
(1) A nagyközségi lobogó: két oldalas, álló téglalap alakú, 2:1 arányú fehér textil,
aljában kék, felette vörös vízszintes pályával. Egy pályaszélesség a lobogó hosszának 1/10
része. A színes címer – a feliratos szalaggal – a lobogó függőleges szimmetriatengelyén,
annak felülről mért 1/3-os osztásvonalán helyezkedik el.

(2) A nagyközségi zászló: a lobogó 90º-kal történő elforgatásával jön létre. A
színes címer – a feliratos szalaggal – függőleges szimmetriatengelye a zászló
hosszának rúdtól mért 1/3-os osztásvonalával esik egybe. A zászló szintén kétoldalas.
A zászló használatának köre
5. §
(1) A nagyközségi lobogót állandó jelleggel kell elhelyezni:
-

a Községháza üléstermében,
a nagyközségi Faluház nagytermében.

(2) A nagyközségi zászló;
-

országos ünnepek idején
a Képviselő-testület üléseinek idején
a nagyközség életében jelentős és kizárólag helyi események alkalmával
az Önkormányzat intézményeinek ünnepségein, rendezvényein
megkülönböztetésül, több település részvételével tartott rendezvényeken
a nagyközség bel- és külföldi kapcsolataiban emlék- és cserezászlóként

használható.
(3) A helyi lobogó és zászló használata a köztársasági zászló használatát nem
helyettesítheti.
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III. fejezet
A pecsét leírása
6. §
A nagyközségi pecsét kör alakú, felül magában foglalja a „Decs Nagyközség
Önkormányzata” feliratot és a nagyközség címerét.
A pecsét használatának köre
7. §
A nagyközség pecsétje a Képviselő-testület által alapított elismeréshez kiadott
igazolványon, az adományozás tényének feljegyzésére szolgáló albumon és
nemzetközi kapcsolatokban használható.
IV. fejezet
Vegyes- és záró rendelkezések
8. §3
9. §4
A polgármester az általa kiadott címerhasználati engedélyt visszavonhatja, ha az
engedélyes a címer használatára méltatlanná vált.
10. §
(1) E rendeletet a decsi Képviselő-testület az 1993. október 26-i ülésén alkotta
meg.
(2) A rendelet kihirdetése napján, 1993. december 1-jén lép hatályba,
kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
11. §5
A 8. §-t hatályon kívül helyezte a 11/2012. (V.03.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2012. május 4étől.
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A 9. §-t a 11/2012. (V.03.) önk. rendelet 1.§ (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2012. május 4-étől.
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A 11. §-t a 24/2009. (XI.26.) rendelet iktatta be. Hatályos: 2009. december 1-jétől
3
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