
1 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelete 

a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről, valamint a Kakucs településnév 

használatáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Kakucs község címere és zászlaja 

 

1. § Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a 

címer és a zászló. 

A címer leírása 

 

2. §  Az Önkormányzat címere: kék színű, finoman ívelt, csücskös talpú pajzs. A pajzs középső, 

függőleges tengelyében, a pajzstalp közepén lévő zöld füves dombon háromágú, zöldlombú tölgyfa 

áll. A fa természetes színű törzsének két oldalán egymással szimmetrikusan elhelyezett, kifelé 

forduló, könyékben hajlított kar látható. A bal felőli ezüst színű, páncélos kar szablyát, a jobbról lévő 

vörös ingujjas kar pedig három arany színű kalászos búzát tart. 

A tölgyfa lombkoronája felett, jobbról - a pajzsfő elején - a fa csúcsa felé szálló arany színű 

méhecske, balról - a pajzsfő hátsó részén - ezzel szimmetrikusan egy ezüst félhold helyezkedik el. (A 

jobb és a baloldal a pajzs viselője felől értendő.) 

 

A címer használatának köre és szabályai 

 

3. § (1) Az Önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet: 

a) az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó és gumibélyegző, pecsétnyomó esetében 

legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm átmérőjű, megfelelő körirattal ellátva, 

b) az Önkormányzat zászlóján és annak változatain, 

c) az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek készített 

levélpapírok fejlécén, illetve borítékján, 

d) az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken, 

e) a Községháza épületének bejáratánál, dísztermében (tanácskozótermében) és más protokolláris célt 

szolgáló helyiségeiben, 

f) az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban, 

g) az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, 

meghívókon, emléktárgyakon, 

h) a községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán, 

i) a község közigazgatási területén lévő ingatlanok házszámtábláján, a 6. §-ban foglaltak szerint. 

(2) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel-, vagy külföldi 

önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, továbbá szerződések, megállapodások 

hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos 

rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható. 

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

 

4. § (1) A 3. § (1) bekezdésének g) pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy számára az 

általa készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken a község címerének használatát - 

kérelemre - a polgármester engedélyezheti. Az arra méltatlan tárgyakon tilos a címert alkalmazni. 

(2) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetében a címer használatáért gyártási és 

forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a polgármester állapítja meg. 
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(3) A díj megállapítása történhet egyösszegben vagy évi átalány formájában. Az egyösszegű díj 

5.000,-Ft-tól 25.000,-Ft-ig terjedhet. Az átalány összege 1.000,-Ft-tól 10.000,-Ft-ig terjedhet. 

 

5. § (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező megnevezését, címét, 

b) a címerhasználat célját, 

c) az előállítani kívánt mennyiséget, 

d) a címer előállításának anyagát, 

e) a terjesztés és forgalombahozatal esetén annak módját, 

f) a használat időtartamát, 

g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajz, fotó, stb.), 

h) a felhasználásért felelős személy megnevezését. 

(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 

a) az engedélyes adatait, 

b) az engedélyezett felhasználási célt, 

c) az előállítás anyagát, 

d) az engedélyezett mennyiséget, 

e) az engedély érvényességének időtartamát, 

f) a terjesztésre, forgalmazásra vonatkozó esetleges kikötéseket, 

g) a címer felhasználásáért felelős személy nevét, 

h) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét. 

(3) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. 

(4) A polgármester indokolt esetben az engedélyt visszavonhatja. 

 

6. § (1) A község címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles 

ábrázolást.  

(2) Házszámtábla esetében a címernek jól kivehetőnek, ránézésre azonnal felismerhetőnek kell lennie 

olyan távolságból is, amilyen távolságból a házszám is jól olvasható. 

(3) Amennyiben nincs lehetőség a község címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak 

a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia, stb.) színében, de a heraldika általános 

szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet. 

 

A község zászlajának leírása 

 

7. § (1) A zászlólap egyszínű fehér alapú, téglalap átlóinak metszéspontjában - a rövidebb oldallal 

párhuzamosan - a község címere található, amelyet felülről a „Kakucs”, alulról a „Község” felirat 

boltoz arany hímzéssel. A címer vízszintes tengelyénél - az újkori község telepítési szerződésének 

1784. évi dátumának megfelelően - a címer jobb oldalán „17” felirat, bal oldalán a „84” felirat 

található arany hímzéssel. A zászlólap vége arannyal rojtozott. 

(2) A község zászlajának méretei: 2 méter x 1,3 méter téglalap. 

(3) A zászlórúd kékkel és arannyal csigavonalban díszített, festett, a zászlócsúcs aranyszínű fémből 

készült, gyertyaláng alakban. 

(4) A község címere lobogó formájában is használható. Ebben az esetben a címer - a feliratokkal 

együtt - a hosszabbik oldallal párhuzamosan helyezkedik el. 

 

A zászló használata 

 

8. § (1) A zászló és annak méretarányos változatai használhatóak: 

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával Magyarország zászlajával együtt, 

b) a község életében jelentős események, ünnepek és rendezvények alkalmából más hivatalos 

zászlóval (zászlókkal) együtt, 

c) a Képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés színhelyén, 
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d) nemzeti vagy községi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt – félárbócra eresztve, 

e) minden, a községgel összefüggő vagy az Önkormányzat részvételével rendezett eseményen. 

(2) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

2. A „Kakucs” név felvétele és használata  

 

9. § (1) Kakucs községnek jogi érdeke fűződik nevének használatához és nem érdektelen számára, 

hogy Kakucs  nevét milyen célra, milyen tevékenység mellett kívánják használni, ezért szabályozza a 

települése nevének jogszerű használatát. 

(2) Az Kakucs településnév és ennek toldalékos vagy hozzákapcsolt közszóval ellátott formái 

létesítmény elnevezésébe, cégelnevezésbe, üzleti nyomtatványra, védjegyre, szabadalom címébe, 

árubélyegre, áruminta és áru jelzésére, iparjogosítvány szövegébe, sajtótermék címfeliratába 

kizárólag engedéllyel vehető fel.  

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező nevét és címét, 

b) a településnév tervezett használatának célját, 

c) a használat tervezett időtartamát, 

d) a névhasználatért felelős személy nevét és címét, 

e) a használat módját és formáját. 

(4) A településnév használatra irányuló kérelem elbírálásakor meg kell vizsgálni, hogy az elnevezni 

kívánt létesítmény, a cég tevékenysége, a sajtótermék, a termék a közfigyelem felkeltésére és a 

község iránti megbecsülés fokozására alkalmas-e, amelyet a kérelmezőnek kell bizonyítania.  

(5) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak Kakucs Község Önkormányzatára, az 

önkormányzat szervezeteire, intézményeire, gazdasági társaságaira, közalapítványára  és 

sajtótermékére. 

(6) A településnév használatának engedélyezéséről, az engedély elutasításáról, a névhasználat 

jogának megvonásáról a polgármester dönt. A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal 

nyilvántartást vezet. 

(7) A településnév használata díjtalan. 

(8) A településnév használata nem engedélyezhető, a kiadott engedélyt pedig vissza kell vonni, ha a 

használat, az alkalmazás módja vagy körülményei a község érdekeit vagy a közízlést sérti. 

(9) Aki település teljes vagy toldalékos nevét e rendelet hatálybalépése előtt jogszerűen felvette, és 

folyamatosan használja, utólagos engedély iránti kérelem benyújtására nem köteles. 

 

3. Záró rendelkezések 

 

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

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 9/1993. (IX. 10.) önkormányzati 

rendelet. 

(3) Jelen rendeletnek - a helyben szokásos módon, a Hivatal folyosóján lévő hirdetőtábláján történő - 

kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Szalay István sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester      jegyzői feladatok ellátásával megbízott aljegyző 
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1. melléklet a 11/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelet 2. §-ához  

 

A címer szimbolikája 

 

Kakucs történetében meghatározó szerepet játszó két nagybirtokos címerpajzsának megfelelően kék 

színű pajzs nagyobb hányadát elfoglaló tölgyfa az újjáépült község első pecsétjének eleme, így a 

községi autonómia jelképe. Ennek három ága a falu történelmének fő korszakaira (az ismeretlen 

középkorra, a Grassalkovichok késő feudális időszakára és a község - Liebner család megjelenésétől 

napjainkig tartó - polgári korszakára) emlékeztet. A községi autonómiát szimbolizáló fa törzsét két 

kifelé forduló kar óvja, melyek közül a páncélos kar a hatalmi szférában jeleskedő Grassalkovich, a 

búzakalászokat tartó pedig a honi és helybéli agrárfejlődést ösztönző Liebner család jelentőségére 

utal. A Grassalkovich-család címerében lévő ezüst félhold a falu felemelkedésére, a Liebner-

címerben fontos helyen álló méhecske a falu lakóinak szorgalmára és a tenniakarására céloz. 

 

A címer rajza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet a 11/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelet 6. §-ához  

 

A heraldika szabályainak megfelelő színjelzések: 

1. kék: vízszintes vonalkázás, 

2. vörös: függőleges vonalkázás, 

3. zöld: (a néző felől fentről lefelé) balról jobbra 45 fokos vonalkázás, 

4. arany: fehér alapon pontok, 

5. ezüst: fehér. 

 

 


