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NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
6/2000. (V. 26.) RENDELETE  

 NYÁRLŐRINC KÖZSÉG CÍMERÉRŐL, ZÁSZLAJÁRÓL,  
ÜNNEPI PECSÉTJÉRŐL, AZOK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL  

(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglaltak 
értelmében Nyárlőrinc Község Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja: 

 

I. FEJEZET 

A község címere, és használata 

1. § 
 A címer heraldikai leírása 

Nyárlőrinc Község címere ( a továbbiakban címer ): 

Csücskös talpú pajzsban vörös pajzsláb, arany, haránt rácsozattal. A pajzsláb felett 
függőlegesen hasított, két részre osztott pajzsmező. A jobb oldali arany 
pajzsmezőjében Szent Lőrinc vértanú vörös-fehér ruhás alakja lebeg, jobbjában 
arany kelyhet, baljában arany pálmaágat tart. A bal oldali kék pajzsmezőben 
koronás, vörös nyelvű oroszlán ágaskodik, jobb mancsában egyenes, arany kardot 
emel. 

2. § 
A címer szimbolikus jelentése 

A címer jelképei községünk ősi múltját idézik. Már az Árpád-korban is létező falut 
templomának védőszentjéről “Szent Lőrincnek” nevezték. Így került Szent Lőrinc 
alakja a településünk címerének legelőkelőbb helyére. Az aragóniai születésű Szent 
Lőrinc 258-ban Rómában halt vértanúhalált. Rostélyon, elevenen sütötték meg. Erre 
utal a pajzsláb vörös színe és a haránt aranyrácsozat, amely a szent legfontosabb 
jelvényét a rostélyt szimbolizálja. A vértanúságára utalnak a szent további jelvényei: 
a kehely és a pálmaág is. 
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Községünk a török korban elpusztult, lakossága szétszéledt. Buda 1686-os 
visszavételét követően gróf Koháry István országbíró, költő és hadvezér volt, aki a 
lakatlan “szentlőrinci pusztát” - mint földesúr - újra benépesítette. A mai lakosság 
jórészt az akkori telepesek utódai. A község 1948-ig Koháryszentlőrinc néven volt 
ismert. A falu újratelepülésének és Koháry Istvánnak állít emléket a címer arany 
oroszlánja, amely a Koháryak grófi címeréből került községünk címerébe. 

3. § 
A címer használata 

(1) A címert a Képviselőtestület tagjai és szervei ( lásd az SzMSz ) az 
önkormányzat intézményei, feladataik ellátása során - külön engedély nélkül 
használhatják. 

 
(2) Magánszemélyek a foglalkozásuk, hivatásuk gyakorlása során, és az (1) 

bekezdésbe nem tartozó jogi vagy nem jogi személyek, szervezetek 
tevékenységük során, saját jelképként, ( vagy ezek részeként ) a címert nem 
használhatják. 

 
(3) A (2) bekezdést alkalmazni kell  a címer elkülöníthető részeire is ( pl. Szent 

Lőrinc alakjára, az oroszlánra, vagy a haránt rácsozatra ). 
 
(4) A címer használatának engedélyezéséről az önkormányzat polgármestere dönt. 

4. § 
A címert alkalmazni kell 

(1) A Képviselőtestület kiadványain: 
a) Alkalmi meghívókon 
b) A községet bemutató helytörténeti, kulturális, vagy idegenforgalmi 

kiadványokon, amennyiben önkormányzati megbízással készült 
c) Az önkormányzat által alapított és kiadott díszokleveleken, emléklapokon, 

kitüntetéseken. 
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(2) Az Önkormányzati ünnepségeken, rendezvényeken. 
 
(3) A címer alkalmazható az önkormányzati képviselők, az önkormányzat 

bizottságai, tisztségviselői által - e minőségükben végzett tevékenységük során 
- használt levélpapíron, borítékon, névjegyen. Valamint a községre utaló 
minősített emléktárgyakon, előzetes engedély alapján. Az engedély díjtalan. 

 
(4) A címert állandó jelleggel kell elhelyezni az önkormányzat intézményeinek 

cégtábláin és közösségi helységeiben. 
 
(5) A Nyárlőrincen működő, bejegyzett sportszervezet ( egyesület, klub, stb. ) 

versenyzőinek ruházatán. 

5. § 
A címer használatának engedélyezése 

 
(1)1 Az engedélyezés iránti kérelmet a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)  34. § (2) 
és 38. § (1) bekezdésében foglaltak szerint szóban vagy írásban a nyárlőrinci 
Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani. 
A szóban előterjesztett kérelmekről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
A címer használatára irányuló kérelemnek tartalmaznia kell: 

- a kérelmező megnevezését és címét, 
- a címer felhasználásának, alkalmazásának, illetve előállításának célját, 

módját és indokát, 
- előállítás esetén az előállítandó mennyiséget, 
- a terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal módját, 
- a címer használatának időtartamát,  
- a címer felhasználásáért felelős személy nevét. 

 
 

(2)1 A címer használatát engedélyező határozatnak a Ket. 72. §-ban és az 5. § (4) 
bekezdésben foglaltakon túl tartalmaznia kell: 

- az engedélyért folyamodó megnevezését, címét, 
- az engedélyezett címer felhasználásának célját, módját, méretét, 
- a felhasználás engedélyezett időtartamát, 
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- a felhasználás részleteire (pl. a terjesztés, a forgalomba hozatal módja, 
engedélyezett címer típusa, mennyisége stb.) vonatkozó kikötéseket, 

- a címerhasználati díj összegét és a befizetésre vonatkozó rendelkezést. 
 

(3) A címernek védjegy elemenként való használatára irányuló kérelem 
elbírálásakor meg kell vizsgálni, hogy a védjeggyel védeni kívánt termék 
minősége, jellege, a kérelmező tevékenységének jelentősége indokolttá teszi-e 
a címer használatát. Ezt a kérelmezőnek kell bizonyítania. 

 
(4) A címert csak a hiteles címer-dokumentációnak megfelelően szabad ábrázolni, 

kicsinyíteni, egyszerűsíteni, színezni. Kivételes esetben engedélyezhető, hogy 
a címert kizárólag az adott tárgy anyagában, illetve színében (fém, bőr) 
készítsék el és használják fel. 

 
(5)1 A címerhasználati kérelmek engedélyezéséről, az engedélyek visszavonásáról, 

továbbá a használatért fizetendő díj összegéről vagy a díjmentességről - a jelen 
rendelet keretei között - a polgármester dönt. 
A polgármester első fokú határozata ellen a községi Képviselő-testülethez lehet 
fellebbezni. 
A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a 
döntéshozónál kell benyújtani, aki a szükséges iratok csatolásával, a jegyző 
közreműködésével a fellebbezést a Képviselő-testület következő ülése elé 
terjeszti. 

 
(6) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. 
 
(7)1 Az eljárás szabályaira egyebekben a Ket. vonatkozó rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 
 

6. § 
A címerhasználati engedély díja 

(1) Az engedélyhez kötött címerhasználatért fizetendő díj összege: 

 a) nem üzleti célú, intézményi, közösségi felhasználás esetén:  
 10.000.- Ft - 20.000.- Ft-ig, 

 b) üzleti célú felhasználás esetén: 
 50.000.- Ft - 100.000.- Ft-ig 
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terjedhet. 
 

(2) A használati díj összegét ezen összeghatárokon belül az összes körülmény - 
így különösen a konkrét felhasználási cél, előállítandó mennyiség, megjelenési 
forma - figyelembevételével kell megállapítani. 

II. FEJEZET 

7. §  
A község zászlója és lobogója 

(1) Nyárlőrinc Község zászlaja és lobogója téglalap alakú (2:3) függőlegesen 
hasított, első harmada vörös, haránt arany rácsozattal. A további része 
vízszintesen kétfelé hasított. Felső része arany ( sárga ), alsó része kék. 

 
(2) A község díszzászlaján a fentiek mellett egyfelől szerepel a település, másfelől 

pedig a Magyar Köztársaság címere. A díszzászló szabad széleit aranyrojt 
szegélyezi, szabad sarkait pedig aranybojt díszíti. 

8. § 
A zászló és lobogó használata 

(1) A zászlót rúdra szögezve, a lobogót rúdra felvonva kell alkalmazni. 
 
(2) A település díszzászlaját a községházán a polgármester irodájában jól látható 

helyen kell elhelyezni. 

(3) A nemzeti ünnepeken a Magyar Köztársaság és a község lobogóját ünnepélyes 
keretek között a Községháza előtt fel kell vonni. 

(4) A község zászlaját vagy lobogóját a nemzeti ünnepek alkalmával, továbbá a 
polgármester vagy a Képviselőtestület felhívására az önkormányzat 
középületeire ki kell tűzni, illetve fel kell vonni. 

(5) Nemzeti gyász és haláleset jelzésére a település lobogóját a községháza előtt 
félárbocra kell felvonni, a község zászlaját gyászszalaggal díszíteni. Az 
önkormányzati középületekre pedig fekete zászlót kell kitűzni. 

(6) Az (1) - (4) bekezdésekben meghatározottakon kívül a község zászlaja vagy 
lobogója felhasználható: 

 a) jelentős helyi események alkalmával, 
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 b) megkülönböztetésül több település részvételével tartott rendezvényeken, 
 c) települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban, 
 d) cserezászlóként, 
 e) elismerésként, a képviselőtestület által adományozva. 

(7) A község zászlajának ( lobogójának ) védjegy elemeként való használata 
esetén az 5. §. (3) bekezdést kell alkalmazni. 

(8) A Nyárlőrincen bejegyzett sportszervezet, a községen kívül megrendezésre 
kerülő versenyeken, mérkőzéseken, egyéb sporteseményeken és az 
eredményhirdetés alkalmával - a község zászlaját ( lobogóját ) külön engedély 
nélkül használhatja. 

9. § 
Az engedélyek visszavonása 

(1) A címer vagy zászló használata, alkalmazása, előállítása nem engedélyezhető, 
a kiadott engedélyt pedig vissza kell vonni, ha a használat, a forgalomba 
hozatal módja vagy körülményei a községet a község polgárainak érzületét, 
jogait, jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti. 

(2) A kiadott engedély visszavonásával egyidejűleg szabálysértési eljárást lehet 
indítani, ha a felhasználó e rendeletben vagy a részére kiadott engedélyben 
meghatározott feltételeket megsérti illetőleg nem tartja be. 

III. FEJEZET 

A község díszpecsétje 

10. § 
A díszpecsét leírása 

Nyárlőrinc Község díszpecsétje kör alakú, fém pecsétnyomó, amelynek közepén a 
település címere látható, felette a 2000-es évszámmal. Körirata: felül - 
“NYÁRLŐRINC” -, körirata alul - “KOHÁRYSZENTLŐRINC”. 
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11. § 
A díszpecsét alkalmazása 

(1) A község díszpecsétjét a polgármester irodájában őrzi. 

(2) A díszpecsét használatáról és alkalmazásáról a Képviselőtestület dönt. 

(3) A díszpecsét nem helyettesítheti a Polgármesteri Hivatal használatban lévő 

bélyegzőit. 

(4) A díszpecséttel kell ellátni: 

 a) a település díszpolgári okleveleit, 

 b) más önkormányzati kitüntető okleveleket, 

 c) ünnepélyes jegyzőkönyvi bejegyzéseket, stb. 

IV. FEJEZET 

Vegyes és záró rendelkezések 

12. § 

(1) A Nyárlőrinc Község címerének, zászlajának (lobogójának) e rendelettől eltérő 
használatát a rendelet hatályba lépését követő egy hónapon belül meg kell 
szüntetni. Ez irányadó a rendelet hatályba lépését megelőzően kiadott 
engedélyek alapján történő használatra is. 

(2) Szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki 
a község címerét, zászlaját (lobogóját), jogosulatlanul vagy e rendeletbe ütköző 
módon használja. 
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13. § 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző 
gondoskodik. 

Jogharmonizációs záradék2 

14. §2 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

Nyárlőrinc, 2000. május 24. 

*** 
 
 
Megjegyzés: 
1 Módosította a 13/2005. (X. 28.) ÖR.  2005. október 26-án. 

Hatályba lépés napja: 2005. november 1. 
2 Módosította a 11/2009. (XI.2.) ÖR 2009. október 29-én. 


