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Erdőkertes község Önkormányzat Polgármesterének 
2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete 

a településnév használatáról, a község jelképeiről és azok használatáról 
 
 
Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

Általános rendelkezések 
 
1. § A rendelet célja, hogy szabályozza Erdőkertes település nevének jogszerű felvételét, 
meghatározza a község jelképeit és azok használatának szabályait. 
2. § A rendelet hatálya kiterjed azon természetes- és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetekre, akik/amelyek 
a) megnevezésükben, 
b) tevékenységük során, vagy működésükkel összefüggésben, 
c) kiadványon, dísz-, vagy emléktárgyon, egyéb terméken 
Erdőkertes település nevét, a község jelképeit használni kívánják. 
 

Település név használata 
 
3. § (1) A Erdőkertes nevet vagy annak bármely toldalékos formáját (a továbbiakban együtt: 
településnév) a 2. §-ban meghatározott személyek és szervezetek az ott megjelölt célra engedéllyel 
vehetik fel vagy használhatják. 
(2) Nem engedélyköteles 
a) az a névhasználat, amely jogszabályon alapul, 
b) az önkormányzat, valamint az önkormányzat által alapított intézmények névhasználata, 
c) a közösségi közlekedési eszköz állomása, megállóhelye nevének feltüntetésével megvalósuló 
névhasználat, 
d) a domain névvel, sajtótermékkel és médiaszolgáltatással kapcsolatos névhasználat, 
e) az egyházi jogi személyek névhasználata. 
(3) A névhasználat akkor is engedélyköteles, ha az (1) bekezdésben meghatározott kifejezés akár 
szóösszetételként, akár kötőjellel, vagy bármilyen elválasztással jelenik meg. 
 

A települési címer  
 
4. § Erdőkertes község címere hasított csücskös talpú pajzs, bal oldala zöld háttérben lebegő 
arany/sárga templom, jobb oldalon ezüst/fehér alapon lebegő barna törzsű zöld fa, melynek 
csepp alakú lombkoronája bal felén öt sárga alma az erdő és gyümölcsfát együtt jelképezi.  
5. § (1) A címer színeinek szimbolikája: 
Ezüst/fehér: Az ezüst fém a győzelem, a tökéletesség és az okosság szimbóluma, a vizek és 
források kifejezése. A fehér szín az ártatlanság és a tisztaság szimbóluma. 
Zöld: A reménynek, a halhatatlanság reményének és a boldogság szimbóluma, a feltámadás, az 
élet állandó újjászületésének kifejezése.  
Fekete: A komolyság, a büszkeség és méltóság kifejezése. 
(2) A címer színes, illetve fekete-fehér rajzát, melyen a színek egyezményes jelölései szerepelnek, 
az 1. Melléklet tartalmazza. 
6. § (1) A helyi címer használható: 
a) az önkormányzat zászlaján 
b) állandó jelleggel a képviselő-testület ülésein, a községháza tanácskozó termében 
c) a képviselő-testület és bizottságainak tervein, programjain, felhívásain  
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d) a képviselőtestület, illetve a polgármester által kötött megállapodásokon és szerződéseken 
e) a település történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, a településre utaló 
emléktárgyakon 
f) a képviselőtestület által alapított, illetve kiadott díszokleveleken, emléklapokon, plaketteken, 
jelvényeken, kitüntető vagy emlékérmeken  
g) községi ünnepségeken, a községet bemutató kiállításokon 
h) nemzetközi kapcsolatokban, protokolláris rendezvényeken és az idegenforgalmi 
propagandában 
i) az önkormányzat szerveinek, polgármesterének, alpolgármesterének, jegyzőjének készített 
levélpapírok fejlécén, borítékján. 
(2) A polgármester engedélyével a község intézményei és gazdálkodó egységei is használhatják a 
község címerét, kereskedelmi célú, vagy más hasznot hozó tevékenység céljára, védjegyként, 
márkajelzésként, reklám- és propaganda tevékenység esetén egyedi - ellenértéket is megállapító - 
szerződés ellenében. 
7. § (1) A község címerét kizárólag hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, a méretarányoknak és 
színeknek megtartásával szabad használni. 
(2) Egyes esetekben engedélyezhető, hogy a községi címer kizárólag az előállításhoz használt 
anyag (kő, fém, fa stb.) színében jelentkezzék. Az engedély megadása a polgármester hatáskörébe 
tartozik. 
(3) A község címerét csak olyan mértékig lehet kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást. 
 

A települési zászló 
 
8. § (1) A községi zászló (lobogó) 2:1 méretarányos, téglalap alakú, zöld alapszínű, ugyanilyen 
árnyalatú rojttal, alsó éle közepét a felső két sarkával összekötő fehér egyenlőszárú háromszöggel. 
(2) A zászló felső harmad közepén helyezkedik el a község címere - a szokásos arány szerint.  
(3) A zászlóban a címer függőleges és vízszintes irányban is elhelyezhető. 
9. § (1) A helyi zászló használható: 
a) A községháza épületén a nemzeti színű zászlóval együtt az év minden napján,  
b) A képviselő-testület ülésein és a település életében, jelentős rendezvények, események 
alkalmával, 
c) A polgármester hozzájárulása alapján az önkormányzati intézmények ünnepségein, 
d) Több település részvételével tartott rendezvényeken, 
e) A község és más települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban, 
f) Cserezászlóként és - a juttatás jellegének a zászlón való feltűntetésével - elismerésként. 
(2) A helyi zászló és az állami zászló együttes használata esetén a helyi zászló sem terjedelmében, 
sem jellegében az állami zászlót nem múlhatja felül. 
10. § (1) A község zászlaját az ábrázolás hűségének, méretarányoknak és színeknek a megtartása 
mellett szabad használni. 
(2) A zászlót csak olyan mértékig lehet kicsinyíteni, hogy az a hiteles ábrázolást ne sértse. 
 

A községi díszpecsétek  
 
11. § (1) A községnek két díszpecsétje van, az egyik rézmetszettel készült, használata viasszal 
történik, a másik gumírozott, festékpárnával használatos.  
(2) Mindkét pecsét kör alakú, felirata a körben: Erdőkertes Község pecsétje, alatta a községi 
címer. 
12. § A község két díszpecsétjét kizárólag a képviselő-testület és a polgármester iratain és az 
általuk kibocsátott okleveleken és emléklapon lehet használni. 
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A településnév, címer, zászló előállításának, használatának és forgalomba hozatalának 
engedélyezése 

 
A település név, a címer, a zászló használata díjmentes. 
 
13. § (1) A településnév, a címer, a zászló használatának, a címer, a zászló előállításának és 
forgalomba hozatalának engedélyezése (továbbiakban: engedélyezési eljárás) önkormányzati 
hatósági ügy, melyben a közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(2) Az engedélyezési eljárás során átruházott hatáskörben a polgármester jár el és hoz döntést. 
14. § (1) A kérelmet írásban a polgármesterhez kell benyújtani.  
(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 
a) a kérelmező nevét vagy megnevezését, lakóhelyét, vagy székhelyét, 
b) a kérelmező tevékenységi körét, 
c) a kérelmezett használat célját és módját, és 
d) a kérelmezett használat időtartamát. 
(3) A kérelemhez csatolni kell 
a) a létrehozni kívánt jogi személy létesítő okiratának tervezetét, amennyiben annak megnevezését 
érintené a névhasználat, 
b) a dísz-, vagy emléktárgy, jelvény, embléma vagy egyéb termék tervét, amennyiben a kérelmező 
a településnevet, címert, zászlót a 2. § c) pontjában meghatározott célból kívánja használni. 
15. § A települési címer, zászló előállítására, forgalomba hozatalának engedélyezésére vonatkozó 
kérelemnek tartalmaznia kell: 
a) a kérelmező nevét, megnevezését, lakóhelyét, vagy székhelyét, 
b) a címer, zászló előállításának célját, módját, 
c) előállítás esetén az előállítandó mennyiséget, 
d) a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módját, 
16. § A településnév, címer, zászló használat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező 
a) természetes személy lakó-, vagy tartózkodási helye, nem természetes személy székhelye, 
telephelye, vagy fióktelephelye Erdőkertes közigazgatási területén található, vagy 
b) tevékenysége, működése jellemző módon Erdőkerteshez kötődik, vagy 
c) tevékenysége Erdőkerteshez kötődő 
ca) termékek előállítására, értékesítésére, valamint 
cb) szokás, népszokás, hagyomány közvetítésére,  
cc) előadásokra 
irányul. 
17. § (1) A használat – az irányadó jogszabályokra, más hatósági engedélyekre is figyelemmel – 
a) határozatlan, vagy határozott időre, illetve feltétel bekövetkeztéig, 
b) a tevékenység folytatásának, vagy kérelmező működésének idejére, 
c) egy vagy több alkalomra 
engedélyezhető. 
(2) Az engedélynek tartalmaznia kell: 
a) a jogosult nevét vagy megnevezését, lakóhelyét vagy székhelyét, 
b) az engedélyezett használat célját, módját, 
c) az engedélyezett használat idejét, az érvényesség időtartamát, 
d) az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést és lehetséges okait, valamint 
e) a használattal kapcsolatos esetleges egyéb feltételeket, kikötéseket és előírásokat, 
f) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára, mennyiségére vonatkozó esetleges egyéb 
feltételeket, kikötéseteket és előírásokat. 
(3) Az engedélyekről, a megszűnt és visszavont engedélyekről a polgármester nyilvántartást vezet. 
18. § A településnév, címer, zászló használatának engedélyezését meg kell tagadni, amennyiben a 
használat célja, módja vagy körülményei 
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a) jogszabályba ütköznek, 
b) bizonyíthatóan az önkormányzat, vagy a település lakosságának jogait, jogos érdekeit sértik 
vagy veszélyeztetik, vagy egyéb ok miatt méltatlanok, 
 
19. § Az engedélyt vissza kell vonni, amennyiben 
a) a kérelmező 
aa) a használatot az engedélyben foglaltaktól eltérő módon vagy célra folytatja,  
ab) az engedélyben meghatározott feltételeket, kikötéseket, egyéb előírásokat megszegi, 

ac) az engedélytől eltérő módon, illetve mennyiségben gyártják, használják fel. 
b) a 18.§ a) és b) pontjában meghatározott okok az engedély kiadását követően következnek be. 

 
Záró rendelkezések 

 
20. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Erdőkertes Község Önkormányzatának Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról 10/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. Melléklet táblázatában a 
„Címer, zászló használatának engedélyezése” feladat kiegészül a „Településnév” megnevezéssel. 
(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a község jelképeiről és azok 
használatáról szóló 9/2003.(07.17.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 14/2012. (XII. 
18.), 6/2012. (IV.10.), 15/2008.(12.04.) önkormányzati rendeletek. 
21. § A rendelet hatályba lépése előtt megvalósuló használat esetén a használó utólagos 
engedélyezés iránti kérelem benyújtására nem kötelezett, azonban a képviselő-testület a jövőre 
nézve megtilthatja a használatot, ha az az önkormányzat jogát, vagy jogos érdekét sérti. 
Amennyiben a használó nem hagy fel a használattal, az önkormányzat nevében a polgármester 
jogosult – szükség esetén bírósági úton – igényérvényesítéssel fellépni. 
22. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
Erdőkertes, 2021. február 15. 

 
Pásztor László              Fehér Ágota  

  polgármester        jegyző 
 
Záradék: 
A rendelet 2021. február 15-én kihirdetve: 
Erdőkertes, 2021. február 15. 
 
         Fehér Ágota  
            jegyző 


