
Mesterszállás Község Önkormányzatának 
7/1994. (XI. 22.) számú rendelete 

a község címéről és zászlójáról 
 
 

Mesterszállás község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdés a) pontja alapján a község címeréről és zászlójáról, 
valamint használatukról a következőket rendeli. 

 

I. Fejezet 

 

 
1.§ 

 

Mesterszállás község címerének leírása 
 
 
A Kunszentmárton és Mesterszállás első címerének alakját őrző pajzs kékkel és zölddel 
vágott. A felső mezőben fekete halom középsőjéből kiemelkedő arany templom, érintkező 
fekete kapuval, rózsa- és toronyablakkal, ezüst toronysisakkal, melyen ezüst toronygömb és 
kereszt áll. A templom jobb oldalán (heraldikailag) telő hold, bal oldalán parabola- ívekkel 
határolt álló hatású csillag. Az első mező hullámos ezüstpólyával osztott; a pajzs cölöphelyén 
a pajzsszegéllyel nem érintkező, szár nélküli háromsoros öt toklászú arany búzakalász. A 
pajzsot és a címer minden részét vékony fekete vonal határolja. 
A felső mezőben a község alakulása előtt a Fekete- halomra épült templom stilizált rajza 
látható. A telő hold és a csillag a lakosság jász-kun eredetére utal. Az alsó mező a község 
határát képező Körös folyót és mezőgazdaságot jelképezi. 
 

2.§ 

 

(1) A község címere kizárólag díszítő és utaló jelképként használható. 
 
(2) A község címere alkalmazható: 
 
a) az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó illetőleg gumibélyegző; 

pecsétnyomó esetében legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm 
átmérőjű. A pecsét a címer vonalrajzos mása. Körben nyomtatott Mesterszállás 
Polgármesteri Hivatal. 

b) a képviselőtestület üléseinek meghívóin, 
c) a képviselőtestület és bizottságai felhívásain, programjain, tervein, megállapodásain és 

szerződésein, 
d) a polgármester tevékenysége során, 
e) a község életével foglalkozó kiadványokon, a községre utaló emléktárgyakon, 
f) a képviselőtestület által alapított (kiadott) díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető, 

vagy emlékérmeken, 
g) ünnepségeken, rendezvényeken, 
h) idegenforgalmi propagandában, nemzetközi kapcsolatokban, 
i) a községi lap címoldalán, 
j) a Községháza épületének bejáratán, a tanácskozó teremben, hivatal helyiségeiben, 
k) az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban, 



l) a községben vezető utak mellett, a közigazgatási határnál lévő táblán. 
 
(3) A címer nem önkormányzati szervek általi használatához a polgármester hozzájárulása 

szükséges. 
(4) Az állami és helyi címer együttes használata esetén az állami címernek különösen 

elhelyezésével, a címer méretével elsőbbséget kell biztosítani. 
(5) A község címere és a község címerével ellátott körpecsét hatósági eljárása során nem 

alkalmazható, védjegyként nem használható. 
 
 

3.§ 

 
A címer használatának módja 

 
(1) A község címerét kizárólag hiteles alakban, a méretarányok betartása mellett szabad 

ábrázolni. A címert olyan méretig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles 
ábrázolást. 

(2) Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címere eredeti színben való 
ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia, stb.) 
színében, a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával 
történhet. Ilyen kivitelezésre a polgármester adhat engedélyt. 

(3) Nyomdai úton való előállítás esetén (pl. levélpapír, meghívón, stb.) a címer fekete-
fehér színben is alkalmazható. 

(4) A címer elemei önállóan nem alkalmazhatók. 
 
 
 

4.§ 

 

A címer előállításának, felhasználásának engedélyezése 
 

(1) A községi címer előállításának, felhasználásának engedélyezése a polgármester 
hatásköre. Az engedélyben indokolt esetben a jelen önkormányzati rendeletben 
foglaltakon túl külön előírások is alkalmazhatók. 

(2) Az engedély egyszeri alkalomra, meghatározott időpontig vagy visszavonásig adható. 
(3) A címer előállítására, felhasználására vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 

- a kérelmező nevét, címét, 
- a címer előállításának, felhasználásának célját, módját, 
- előállítás esetén a mennyiséget, 
- a forgalomba hozatal, vagy terjesztés módját, 
- a címer használatának időtartamát, 
- a címer előállításáért felhasználásáért felelős személy nevét és beosztását, 
- a címerrel készített tárgy mintapéldányát, vagy fényképmásolását 

(4) a címer előállítására, felhasználására vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 
- az engedélyes megnevezését, címét, 
- az engedélyezett felhasználási cél megjelölését, 
- az engedély érvényességének hatályát, 
- a terjesztés és forgalomba hozatal módjára, mennyiségére vonatkozó kikötéseket,  
- a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb előírásokat. 



(5) Amennyiben a címer alkalmazásával a felhasználó szerv szándékának megfelelően 
pénzbevételre tesz szert – az engedélyben a becsült bevétel 10 %-ának megfelelő 
összegű díj befizetését kell előírni. 

(6) A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást köteles vezetni. 
(7) A címer előállítására, felhasználására nem adható engedély, ha a használat a 

forgalomba hozatal a község jó hírnevét, vagy a lakosság érzületét sérti.- 
 

5.§. 

 
(1) A község címere dísz-plakettként és jelvényként is elkészíthető. 
(2) A címerjelvény a polgármester által meghatározott díjazás ellenében kerülhet 

forgalomba. 
A polgármester vendégeknek, delegáció tagjainak térítés nélkül adományozhatja. 
(3) A dísz-plakett kivételes alkalmakkor és kiemelkedő személyiségeknek 

adományozható. Az adományozásról az adományozás időpontjának és az 
adományozott nevének, címének feltüntetésével nyilvántartást kell vezetni. 

 
II. fejezet 

 

6.§. 

 
A zászló leírása 

 
(1) Alakja elnyújtott álló téglalap. Színei vízszintesen felezve, fehér és világoskék. Fölül a 

zászló teljes hosszában nyomtatott nagybetűs aranyfelirat: MESTERSZÁLLÁS. A 
zászló középhelyén a község címere. Alján lehet arany szegély, vagy rövid arany 
bolytok. 

(2) A zászló méretaránya: 2:1; alapmérete: 120 cm X 60 cm. 
 
 

7.§ 

 

A zászló használatának köre 

 
(1) A községi zászló vagy annak méretarányos változatai használhatók: 

a. A Községházán állami ünnepek alkalmával, 
b. A Községháza tanácskozó termében (a testület és más jelentősebb események 

alkalmával), 
c. A települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban, 
d. Cserezászlóként és elismerésként, 
e. Több település részvételével tartott rendezvényeken, 
f.  Minden a községgel összefüggő, vagy az Önkormányzat részvételével 

rendezett eseményen, 
g. nemzeti gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt félárbocra 

eresztve. 
 

(2) A zászló előállításának, felhasználásának engedélyezésére vonatkozóan a 4.§ előírásai 
értelemszerűen alkalmazandók. 

 
8.§ 



 
A községi és nemzeti zászló együttes alkalmazása esetén a községi zászló nem lehet nagyobb 
a nemzeti zászlónál, mindenkor a nemzeti zászló jelentőségének érvényesülését kell 
biztosítani. 
 

III. fejezet 

 

9.§ 

 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Mesterszállás, 1994.11.22. 
 
 
Molnár Mihály Nagyné Seres Anikó 
    polgármester jegyző 
 
 
Kihirdetve: 
 
 
Mesterszállás, 1994.11.22. 
 
 
 
Nagyné Seres Anikó 
           jegyző 
 

 


