
Zákányszék községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

10/l994./IX.29./ Ör.rendelete 

Zákányszék község jelképeiről 

 

 

Zákányszék községi Önkormányzat Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

l990. évi LXV. tv. l6.§./l/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Zákányszék község 

címeréről a község zászlajáról a következő rendeletet  alkotja:  

 

I.Fejezet 

 

A község címere 

 

l.§ 

 

/1/ Zákányszék község címere ezüsttel dongaívűen süvegelt kék-zöld pajzs, amely a pajzsfő 

közepéből kiinduló, jobbra és balra haladó dongaívű hasítással három mezőre osztott, felső 

élén kétszer ívelt, háromszög talpú.  

A jobb oldali kék mezőben jobbról balra ezüst felhőből kinyúló aranyos páncélzatú jobb kéz 

veres mandzsettával, arany csatabárdot tart.  

Bal oldali zöld mezejében jobbra forduló, jobbra néző növekvőben lévő, fegyverzet arany 

oroszlán jobb mancsában sóvágó csákányt emel. 

Az alsó ezüst mezőben fekete latin kereszt lebeg, felette illetve tőle jobbra és balra egy-egy 

ötszirmú bíbor virág helyezkedik el.  

A pajzson jobbra forduló, ötágú, nyílt leveles koronával ékesített csőrsisak nyugszik. 

A növényi ornamensként ható foszlányok: jobb oldalon zöld és arany a balon kék és arany. A 

foszlányok alsó nyúlványán átvetett bíbor szalagon, kettős mankóvégű keresztek /cruces 

vepatibulatae/ között fekete betűkkel a község első okleveles említését idéző latin felirat /Villa 

Sakani/ jelmondattá bővített /Vincit Villa Sakani Sabulum/ szöveg olvasható, amelynek 

magyar fordítása azt jelenti, hogy Zákányszék község győzedelmeskedik a homok felett!  

 

/2/ Az egy bekezdésben leirt un. nagycímer mellett használható a belső pajzsot ábrázoló 

foszlány és sisak és felirat nélküli un. kiscímer is.  

 

2.§ 

 

/1/ Zákányszék címere /továbbiakban: címer/ a község történelmi múltjára, fejlődésére utaló 

jelkép. 

 

/2/ A címer a Magyar Köztársaság címerét nem helyettesítheti. 

 

/3/ A védjegyről szóló törvény alapján a községcímert védjegyként sem önkormányzati, sem 

más szervek nem használhatják.  

 

3.§ 

 

/1/ A nagycímert Zákányszék község önkormányzata engedély nélkül használhatja, a rendelet 

mellékletét képező hiteles alakban, a színek és méretarányok betartásával /kivételes esetben 



grafikus változatban illetve plasztikus módon is/ testületi ülés anyagain és egyéb kiadványain 

/meghívók, oklevelek, névjegykártya, emléklapok, emlékérmek, önkormányzati kitüntetések/ 

a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző, a bizottságok, képviselők által használt 

levélpapíron, borítékon, az önkormányzat által szervezett, vagy részvételével rendezett 

ünnepségeken, emlék-üléseken, tudományos konferenciákon, rendezvényeken, a községet 

bemutató kiadványokon, a nemzetközi kapcsolatok dokumentumain.  

 

/2/ A község nagy és kis címerének használatát kérelemre a Polgármester /ingyenesen vagy 

ellenérték fejében/ engedélyezi és vonja vissza. Az engedély meghatározott időpontjára, vagy 

határozatlan időtartamra szólhat. Az engedélyt a Polgármester visszavonhatja, ha a címer 

használata méltatlan a község jelképéhez. 

 

/3/ A címert csak hiteles alakban a méretarányok és színek betartásával, illetve grafikus vagy 

plasztikus módon lehet ábrázolni. 

 

/4/ A kiadott engedélyekről, azok időpontjáról, időtartamáról a jegyző nyilvántartást vezet.  

 

/5/ A használatra vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: a kérelmező megnevezését és 

címét, a címer előállításának és felhasználásának célját és módját, az előállítani kívánt 

mennyiséget, a terjesztés, vagy forgalomba hozatal módját, a címerhasználat időpontját, 

időtartamát, a címerhasználatért felelős személy nevét. 

 

/6/ A kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszített kiadvány mintáját, vagy méretarányos 

rajzát. 

 

/7/ A címerhasználatra vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: a felhasználásra jogosított 

megnevezését, címét, az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését, a felhasználás 

idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát, a felhasználással kapcsolatos egyéb 

kikötéseket. 

 

 

                                                                  II. fejezet 

 

                                                             A község zászlaja 

 

4.§ 

 

Zákányszék község zászlaja /továbbiakban: zászló/ l:2 arányú függőleges téglalap alakú. A 

zászló fehér alapú, melynek közepén a község nagyobb címere helyezkedik el. 

A zászló két függőleges hosszú oldalát aranyszínű fonott zsinór szegélyezi, valamint a zászlót 

alul aranyszínű rojtdíszítés zárja le.  

 

5.§ 

 

/1/ A zászló a Magyar Köztársaság zászlaját nem helyettesítheti.  

 

/2/ A zászló ünnepi alkalmakkor az önkormányzat épületeinek homlokzatára tűzendő.  

 



/3/ A zászló a hivatalos köztéri megjelenés mellett használható: a képviselő-testület ülésein, a 

község életében jelentős helyi eseményeken/ ünnepségek, évfordulók, konferenciák, 

nemzetközi programok/, több település részvételével szervezett rendezvényeken, más 

községekkel való bel- és külföldi kapcsolatokban, cserezászlóként, csokorba szedve a 

polgármesteri irodában.  

 

/4/ A zászló használatát kérvényezhetik a zákányszéki intézmények, vállalatok, jogi 

személyek. Az igénylés, engedélyezés és nyilvántartás módja megegyezik a címerhasználatnál 

megfogalmazottakkal. 

 

/5/ A zászlót csak hiteles alakban, és az arányok betartásával lehet használni.  

 

III. fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

6.§
1
  

 

 

7.§ 

 

/1/ A címer, a zászló hiteles fekete-fehér ábrázolásait a rendelet l.sz. és 2.sz. melléklete 

tartalmazza.  

A hiteles színes ábrázolások a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában kerülnek elhelyezésre.  

 

/2/ Ez a rendelet l994. szeptember 29. napján lép hatályba.  

 

/3/ A jelen rendelet végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről a polgármester gondoskodik. 

 

 

Zákányszék, l994. szeptember l4. 

 

 

Gárgyán István sk.                                                               Turbucz Sándor sk.  

   polgármester                                                                            jegyző 

 

 

Kihírdetve: l994. szeptember 29. 

 

 

Turbucz Sándor sk.  

         jegyző 

                                                           
1
 Hatályon kívül helyezte a 12/2012.(XI.29.) Ör. rendelet 1.§ (1) bekezdése 2012. 11. 30 nappal. 


