NAGYDOROG NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
12/1999. (VII.1.) ÖR. RENDELETE
NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG CÍMERÉRŐL ÉS ZÁSZLÓJÁRÓL
(Egységes szerkezetben a módosítására megalkotott 4/2000. (III.1.) rendelettel, 22/2009.
(X.1.) rendelettel valamint 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelettel.)
Nagydorog Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete Nagydorog Nagyközség
címeréről s zászlajáról - a – helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény I. §. (6)
bekezdése a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva – a következő helyi rendeletet alkotja:
I.

fejezet

A címer és zászló alkotása
1.§.
Nagydorog Nagyközségi Önkormányzat képviselő – testülete címert és zászlót alkot.
2.§.
A címer leírása
A címer alapja egy vágott szélű pajzs, közepén függőlegesen megfelezett mezővel. A pajzs
kerete arany színű, ezüst pontokkal díszítve. A pajzs világoskék és sötétzöld mezőkre oszlik.
A világoskék oldalon a nagydorogi tájra jellemző virág (homoki nőszirom) látható zöld és
arany színnel.
A sötétzöld mezőben három ezüst torony áll. A címer alsó részén arany színű domb. A
világoskék mezőben fent a nap, a sötét zöld mezőben a hold ábrája ugyancsak arany színben.
3.§.
A címer használatának köre
(1) A címert, mint díszítő jelképet külön engedély nélkül lehet használni:
a) Nagydorog Nagyközség körpecsétjén,
b) a Nagyközség zászlójában,
c) a Polgármester, a jegyző, az anyakönyvvezető, az önálló önkormányzati intézmények
levélpapírjainak fejlécén, borítékjain,
d) a Nagyközség által alapított kitüntetéseken, díszokleveleken, emléklapokon,
emlékérméken,
e) a Polgármesteri Hivatal és intézményei hivatali helyiségeiben, ~ önkormányzati
rendezvényeken,
g) a képviselő-testület és bizottságai tájékoztatóin, felhívásain,
h) protokolláris célból bel – és külföldi önkormányzati kapcsolatokban.
(2) A polgármester engedélyével nem önkormányzati szervek, vállalkozások, kivételesen
magán-személyek is felhasználhatják a címert
a) különböző kiadványokon,
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b) kulturális sport vagy más események alkalmával emléklapokon, jelvényeken, érméken
c) emlék – és ajándéktárgyakon
d) zászlókon
4.§.
A címer használatának módja
(1) A címert kizárólag hiteles alakban – az ábrázolás hűségének, méretarányának, színeinek
megtartása mellett – szabad használni.
(2) Nyomdai úton való előállítás esetén a címer fekete – fehér színben, illetve a címer tárgyon
történő megjelenítése esetén a tárgy alapanyagának színében is alkalmazható.
(3) A címer kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.
A címert forgalomba hozatalának szabályai
5.§.
Amennyiben a címerhasználat üzleti tevékenységgel is összefügg és az engedéllyel
felhasználónak ebből bevétele származik, a bevétel arányában az önkormányzati költségvetési
számlára befizetési kötelezettség írható elő az engedélyező határozatában.
6.§.
(1)A címer használatát (3.§.(2) bekezdés) kérelmére a polgármester engedélyezheti.
(2) A (1) bekezdés alatti kérelemnek tartalmaznia kell
- a kérelmező szerv, személy nevét és címét,
- a címer előállításának, felhasználásának célját, módját, készítendő mennyiséget, forgalomba hozatal módját, egységárat,
- a címerrel díszített tárgy méretarányos rajzát,
(3) A címer használatát határozattal kell engedélyezni. A határozatnak tartalmaznia kell a
címer használatra vonatkozó kikötéseket, díjfizetés esetén annak összegére és a befizetés
módjára vonatkozó rendelkezéseket.
7.§.
A zászló leírása
A zászló színe selyem fehér, szegélye arany és kék színű háromszögű fogazattal díszítve,
közepén hosszvonalában a címerrel.
8.§.
A zászló használatának szabályai
(1)A zászló használható
-a Nagydorogon rendezett ünnepségek alkalmából,
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-a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében bel- és külföldi hivatalos tárgyalások,
rendezvények során.
(2)A zászló használatának körére, módjára, illetve forgalomba hozatalára, illetve
használatának engedélyezésére az (1) bekezdésen túl a 3-4-5-6. §-ok értelemszerűen
alkalmazandók.
9.§.
Záró rendelkezések
(11)Hatályon kívül.2
(2) Ez a rendelet kihirdetése napján, 1999. július 1-én lép hatályba.
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.3
Nagydorog, 1999.
Pinczési László sk.
Polgármester

Dr. Tóth Lajos sk.
jegyző

Az egységes szerkezetbe foglalt szöveg hiteléül.
Nagydorog, 2012. február 17.
dr. Sátor Vera
jegyző
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Nagydorog címerének leírása
A címeralapja vágottszélű pajzs, közepén függőlegesen megfelezett mezővel. A pajzs kerete
aranyszínű, körkörösen ezüst pontokkal díszítve. A kettéosztott pajzs világoskék és sötétzöld
mezőkre oszlik. A világoskék oldalon a nagydorogi tájra jellemző virág látható zöld és arany
színnel. A virág jelképezi az itt élő emberek kapcsolatát a természettel, a földdel, vágyukat a
körülöttük lévő világ szebbé tételére. A sötétzöld mezőben a három ezüst torony a vallási
felekezetek és egyben az itt élő emberek közötti toleranciát, nyitottságot, együttműködési
készséget fejez ki. A címer alsó részét uraló arany színű domb a dunántúli táj szépségét és
szeretetét ábrázolja. A nap és a hold a történelmi múltat, az idő múlását jelképezi, azt a
gondolatot, hogy a község lakói nem szakadhatnak el a múltjuktól, és a mai tevékenységük
fontos részévé válik, meghatározója lesz a jövő történelmének.

