Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
17/2002.(VII.19) önkormányzati rendeletével és 11/2012.(XI.28.)
önkormányzati rendeletével módosított

17/1998 (VIII.15.) önkormányzati
rendelete
Nagylók Község címerének és zászlajának alkotásáról és
használatáról.
(egységes szerkezetben)
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Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
17/2002.(VII.19) önkormányzati rendeletével és 11/2012.(XI.28.)
önkormányzati rendeletével módosított

17/1998. (VIII.15) önkormányzati
rendelete
Nagylók Község címerének és zászlajának alkotásáról és
használatáról.
(egységes szerkezetben)
Nagylók Község Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV törvény 1.§ /6/ bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében – címerének és
zászlajának használatával kapcsolatos kérdésekre az alábbi rendeletet alkotja.

I.

Fejezet

A címer leírása
1.§.
(1) Nagylók község címere álló, hegyestalpú pajzs, melynek vörös mezeje diagonális
dongaívekkel, kékkel süvegelt.
(2) A pajzs jobb (vörös) mezejében ezüst kettős kereszt áll.
(3) A pajzs bal (vörös) mezejében stilizált arany liliom lebeg.
(4) A süvegelés kék mezejében ezüsttel fodrozott zöld vízen aranyos gálya kibontott,
vörös vitorlázattal jobb felé halad.
(5) A pajzs felső élén enyhén jobbra forduló, arany szegélyű, természetes színű csőrsisak
helyezkedik el, nyakában arany szalagon arany medállal. A sisakon háromágú,
rubinokkal és zafírokkal ékesített leveles korona van. A foszlányok jobbról zöld és
arany, balról kék és ezüst.
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A címerképek jelentése
2.§.
(1) Nagylók Község címere történetének egy-egy jelentősebb szakaszára emlékeztet. Ősi
település már a 13. század második felében a Győr nemzettség tagjai a fehérvári
káptalan előtt eladják Moys nádornak és Sándor zanai ispánnak örök áron, ami az
Árpád-kori voltát bizonyítja. Mivel a település neve szláv eredetű, így az Árpádok
címerében már szereplő kettős (lotaringiai) kereszt kerül felvételre, a jobb (vörös
)mezőben. Az oszmán korban birtokként említik török források is, ezt a foszlányok
egyikének zöldje, mely az iszlám szent színe, idézi fel. Ekkoriban elpusztult egyházát
(Pusztatemplom) ugyancsak a kettős kereszt jelképezi.
(2) Az Anjou-korban egy hatalmaskodási ügyben – amikor is ellenségei Domonkos fia
Istvánt saját töbörzsöki házában megtámadták, megverték és más erőszakos dolgokat
is műveltek – a kivizsgálást végző királyi ember helyi illetőségű nemes, a Lókról való
Benedek fia, András volt. A stilizált arany liliom tehát az első név szerint is ismert
lakosra utal, s a település 14. századi felemelkedését szimbolizálja.
(3) A település felvirágoztatásáért igen sokat tett a múlt század második felében gróf
Zichy János, akinek védő szentje, a vízen járó és vízimolnárok oltalmazója, Nepomuki
Szent János volt. A kibontott vitorlázatú gálya az ő pecsétgyűrűjén szerepel, de
egyben azt is bemutatja, hogy a község kiállva az évszázadok nagy
megpróbáltatásokkal járó viharait, ma is céltudatosan halad céljai felé, ezért került a
vitorlás hajó a kékkel süvegelt mezőbe.
(4) A sisak a nagy világégések helyi hősi halottainak emlékét idézi, a települési
autonómiát pedig a korona fémjelzi.

A címer használatának köre
3.§.
(1) a címert külön engedély nélkül, kizárólag díszítő és utaló jelképként, az alábbi körben
lehet használni.
a) a képviselőtestület meghívóin
b) a képviselőtestület és szervei, valamint a polgármesteri hivatal kiadványain,
programjain, rendezvényein
c) a képviselőtestület által alapított és kiadott kitüntetések, díjak, elismerések alkalmával
d) önkormányzati ünnepségeken, rendezvényeken
e) az önkormányzat által alapított intézmények emblémája részeként, ezen épületek
bejáratánál, dísztermében, az intézményvezetők irodáiban
f) a községbe vezető út mellett a közigazgatási határnál lévő táblán.
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A címer használatának módja
4.§.
(1) A címer kizárólag hiteles alakban, a méretarányok és színek betartásával ábrázolható.
(2) Egyedi esetekben megengedhető, hogy a címer kizárólag a tárgy anyagának színében
(fém, bőr, fa, stb.) jelentkezzék.
(3) A címert csak olyan mértékben szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles
ábrázolást.
(4) A címert védjegyként és hatósági eljárás során nem használható.
(5) Az állami és a helyi címer együttes használata során – az állami címernek külön
elhelyezésével, a címer méretével, stb. – elsőbbséget kell biztosítani.

A címer használatának engedélyezése
5.§.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

1

1

A címer a 3.§. (1) bekezdésében foglaltaktól eltérő esetekben a képviselőtestület
engedélyével használható.
Az engedélyező az engedélyezés során, a használat engedélyezése fejében
engedélyezési díj, illetve más ellenérték teljesítését írhatja elő, illetve kötheti ki.
Az engedélyezési díj mértéke 1.000 -100.000 Ft-ig terjedhet.
A címer használatára vonatkozó írásos kérelemnek tartalmaznia kell:
az engedélyes megnevezését és címét
a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének határidejét
az engedélyezett felhasználási cél megjelölését
az előállítás anyagát és mennyiségét
a terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal és felhasználás módjával kapcsolatos
esetleges kikötéseket.
a kereskedelmi forgalomba hozatal esetén az engedélydíj mértékét.
a kiadott engedélyekről a jegyző (4)-(5) bekezdésekben foglalt adatokra kiterjedő
nyilvántartást vezet.
Amennyiben az engedélyező az engedélyt visszavonta e körülményt a
nyilvántartásban fel kell tüntetni.
A címer használatára vagy előállítására nem adható engedély, ha használat, a
forgalomba hozatal módja vagy körülményei Nagylók jó hírnevét, vagy lakosságának
érzületét sérti vagy sértheti.

Módosította Nagylók Községi Önkormányzat 17/2002.(VII.19.) önkormányzati rendelete 1.§. (1) bekezdése Hatályos: 2002. július 19-től
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II.

fejezet

A zászló leírása
6.§.
(1) Nagylók Község zászlaja fehér színű, mérete 90 x 180 cm, a hosszanti oldalakkal
párhozamosan – heraldikai nézetben – jobb oldalon kék, bal oldalon zöld szalag fut. A
felső harmadon a rúdra merőleges tengelyű címerrel, az alsó harmadon pedig, ívelten
„NAGYLÓK” felirat arany színnel, alsó szélén arany rojtozattal.
(2) A zászló fekvő téglalap alakban – mérete: 90 x 150 cm- használva felül kék, alul zöld
szalag fut, a címer kilencven fokkal elfordul, és a rúddal párhuzamos tengelyen
helyezkedik el, a zászlótest mértani középpontjában, a címer alatt középen Nagylók
felirat arany színnel szerepel.

A zászló használatának rendje
7.§.
(1) Nagylók Község zászlaját az alább felsorolt esetekben lehet használni:
a) az önkormányzat ülésein és kizárólag helyi, a település életében jelentős más
események alkalmával.
b) Az önkormányzati szervek, intézményeik ünnepségein- az állami zászló – e rendelet
4.§.(5) bekezdésében foglaltak értelemszerű alkalmazása szerinti elsőbbsége mellett.
c) Megkülönböztetésül a több település részvételével tartott rendezvényeken
d) A település bel- és külföldi kapcsolatai alkalmával
e) Cserezászlóként
(2) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.

III.

Fejezet

Nagylók Község pecsétje
8.§.
(1) Nagylók község pecsétje kerek pecsét, középütt a község címerével. A pecsét
köriratának szövege: NAGYLÓK KÖZSÉG PECSÉTJE
(2) Nagylók község pecsétjének használatát a képviselőtestület, a polgármester, vagy a
jegyző rendelheti el, kiemelkedő vagy ünnepélyes céllal és jelleggel.
(3) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem
alkalmazható.
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IV.

Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések
9.§.
(1)

2

A polgármester a címer és a zászló használati engedélyt visszavonja, ha az
engedélyes az e rendelet szabályait nem tartja be, vagy ha az engedélyes a címer és a
zászló
használatára
egyéb
súlyos
okból
méltatlanná
vált.

(2) A rendelet 1998 augusztus 15-én lép hatályba.
Nagylók, 1998. augusztus 12.

/:Szenci György:/sk.
polgármester

/:Horváth Mónika:/sk.
jegyző

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2002.(VII.19.)önkormányzati
rendelete 2002. július 19-én lép hatályba.
Nagylók, 2002. július 19.

/:Szenci György:/sk.
polgármester

/:Horváth Mónika:/sk.
jegyző

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.28.) önkormányzati
rendelete 2012. november 29-én lép hatályba.
/:Tóth József:/sk.
polgármester

/:Gálné Papp Erika:/sk.
körjegyző

Egységes szerkezetbe foglalva 2012. november 28-án.
Nagylók, 2012. november 28.
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/:Gálné Papp Erika:/sk.
körjegyző

Módosította Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012.(XI.28.) önkormányzati
rendelete 1.§ -a. Hatályos: 2012. november 29-től

