
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2017.(V.04.) önkormányzati rendelete 

a helyi címer alapításáról és használatának rendjéről 
 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének 
felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 42 § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:   
 

Az önkormányzat címere 
 
1. § 

 
(1) Az önkormányzat jelképe, mint a település történelmi múltjára és jellegzetességeire utaló díszítő 

szimbólum: a címer. 
A címer leírása 

2. § 

(1) Ipolyszög község címere álló, ovális pajzs. A pajzs alsó harmadában egy hullámos tetejű kék mező látható, 
melyből bal oldalt zöld színű gyékények emelkednek ki két buzogánnyal, jobb oldalon egy stilizált hal 
helyezkedik el. A pajzs felett „IPOLYSZÖG” felirat olvasható, elején és végén fecskefarok jellegű 
szalagvéggel, alját egy szalag öleli, rajta "riba" felirattal.  

 
(2) A címer rajzát a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 
A címer használatának szabályai 

3. § 

 
(1) A község címerét – mint utaló és díszítő jelképet – kizárólag az e rendeletben meghatározott hiteles 

alakban, a méretarányok és színek pontos megtartása mellett lehet felhasználni és alkalmazni.  
 

(2) A község címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást. 
Amennyiben nincs lehetőség a községi címer eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó 
tárgy anyagának színében történhet. 
 

(3) A község címere képviselő-testületi hozzájárulás nélkül használható: 
a) Ipolyszög Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) pecsétjén, körpecsétjén; az 
önkormányzat és szerveinek, polgármesternek, alpolgármesternek készített levélpapírok fejlécén, 
borítékjain, névjegykártyákon; 
b) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken; 
c) a Községháza épületének bejáratánál, vagy más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben,; 
d) az önkormányzat ünnepi rendezvényein; 
e) az önkormányzat által megjelentetett kiadványokon, meghívókon, emlék- és ajándéktárgyakon; 
f) a községbe vezető utak mellett, a községhatárt jelző táblán; 
g) a községben található információs táblákon,  
h) az önkormányzat hivatalos honlapján.  
 

(4) A (3) bekezdés e) pontjában meghatározottakon kívül más természetes vagy jogi személy által készített 
kulturális jellegű illetve célú kiadványokon, termékeken a címer használatát – kérelemre – a Képviselő-
testület engedélyezheti. 

 
(5)  A Képviselő-testület mérlegelési jogkörében dönt a címerhasználat engedélyezéséről.  

 
(6) A kiadott engedélyt a Képviselő-testület visszavonja, ha a címer használata az engedélytől foglaltaktól 

eltér vagy a település hírnevét sérti. 
 

(7) Méltatlan tárgyakon tilos a címer használata. 



 
A község díszpecsétje 

4. § 

 
(8) A község díszpecsétje kör alakú, benne a község címere. A pecsét körirata: Ipolyszög község. 
 
(9) A község díszpecsétje az önkormányzat által adományozott kitüntetések, elismerések iratain, továbbá a 

nemzetközi kapcsolatokban keletkezett dokumentumokon protokolláris célból használható. 
 

(10) A község címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható. 
 

5. § 

 
(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező nevét, címét 
b.) a címerhasználat célját, 
c.) az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot) 
d.) a címer előállításának anyagát 
e.) terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját, 
f.) a használat időtartamát, 
g.) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fénykép-másolatát, stb.), 
h.) a felhasználásért felelős személy megnevezését. 

 
(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 

a) az engedélyes megnevezését, címét, 
b) az előállításának anyagát, 
c) az engedélyezett felhasználás célját és mennyiségét, 
e) az engedély érvényességének időtartamát, 
f) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket. 
g) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését, 
h) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét. 

 
(3) A kiadott engedélyekről a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet. 

 

Záró rendelkezések 

6. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

                  Kárdási Jánosné                                                                    dr. Varga Andrea 
                   polgármester                           jegyző 

 

 

Kihirdetve: Ipolyszög, 2017. május 4.                                                         dr. Varga Andrea 
                           jegyző 

 
 
 
 
 
 
 



1. számú melléklet a 7/2017.(V.04.)  önkormányzati rendelethez 

 
 
 

Ipolyszög község címerének rajza 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


