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Sásd Város Képviselő-testületének  

16/2009.(IX.30.) Ökr. számú rendelete 

Sásd város
1
 címeréről és zászlajáról szóló 7/1992. (VIII.20.) számú rendelet módosításáról 

és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról 

 

A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés c) 

pontjában és a 16. §-ban kapott felhatalmazás a város címeréről és zászlajáról alkotot helyi 

rendeletét az alábbiak szerint módosítja (a jelen rendelettel módosított rendelkezések vastag és 

dőlt betűvel szedettek), és a módosításokkal egységes szövegét a következők szerint állapítja 

meg: 

 

Sásd város címere 

 

1. § 

 

Sásd város címere álló, háromszögű pajzs zöld mezejében lebegő ezüst „S” betű, közepénél 

átfűzött ezüst, kétlevelű sással.  

 

A címer felhasználásának köre  

 

2. § 

 

(1) Sásd város címerét az önkormányzat tudomásával lehet alkalmazni. Előzetesen be kell 

jelenteni a tervezett felhasználást. 
(2) A város címerét kizárólag díszítő és utaló jelképként lehet használni.  

(3) A város címere – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevétele mellett – bejelentés nélkül 

használható fel:  

a) a város zászlaján 

b) a képviselő-testület önkormányzati tevékenysége során  

c) A képviselőtestület szervei által:  

- a képviselőtestület és szervei, a bizottságok meghívóin, felhívásain, programjain, tervein, 

megállapodásokon, szerződéseken,  

- nemzetközi kapcsolatokban és az idegenforgalmi propagandában,  

- a város kiemelkedő rendezvényein, ünnepségeken, jelentősebb kulturális és 

sportrendezvények emléklapjain, jelvényein, érmein, 

- a város történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, a településre utaló 

emléktárgyakon,  

d./ a polgármesteri hivatal tanácskozótermében, házasságkötő termében, a polgármesteri 

hivatal tisztségviselőinek hivatali helyiségeiben, a város fontosabb intézményeiben, 

e./ az önkormányzat vállalatainak, intézményeinek emblémájaként, 

f./ a város középületeinek díszítésére, 

g./ Sásd város képviselő-testületének tagjai és tisztségviselői által használt levélpapíron, 

borítékon, névjegykártyáikon, 

                                                 
1
 A rendelet szövegében a község, nagyközség megnevezés helyébe az 1/1996.(II.13.) Ökr. számú rendelet 6. § (2) 

bekezdése értelmében a város megnevezés lép. 
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h./ az önkormányzati szervek nem hatósági ügyekkel kapcsolatos levelezéséhez használt 

levélpapírokon és az ehhez tartozó borítékon.  

(4) A város címere hatósági eljárás során nem alkalmazható.  

(5) Nem alkalmazható a címer:  

a./ esztétikailag értéktelen termékeken,  

b./ közerkölcsöt sértő kiadványokon, tárgyakon,  

c./ más jogait, közérdeket, vagy magánérdeket sértő módon.  

(6) A város címere védjegyként nem használható.  

(7) Az állami és helyi címer együttes használata esetén az állami címernek – különösen 

elhelyezésével, méretével összefüggésben – elsőbbséget kell biztosítani.  

 

A címer hitelessége  

 

3. § 

 

(1) A címert kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni.  

(2) A városi címer azonosítható elemei önállóan nem használhatók fel.  

(3) A címer hiteles ábrázolására vonatkozó részletes előírásokat az önkormányzati rendelet 1. sz. 

melléklete tartalmazza.  

 

A címer előállítása, felhasználása 

 

4. § 

 

(1) A címer előállítását, felhasználását a polgármesternek előzetesen írásban be kell jelenteni. 

(2)
2
 

(3) A bejelentésnek tartalmaznia kell:  

- a bejelentő nevét, címét,  

- a címer előállításának, felhasználásának célját és módját,  

- az előállítás esetén az előállítandó mennyiséget, a terjesztés, illetve a forgalombahozatal 

módját,  

- kereskedelmi forgalombahozatal esetén a javasolt egységárat,  

- a címer használatának időtartamát,  

- a felhasználásért felelős személy megnevezését.  

A bejelentéshez csatolni kell a címerrel díszített tárgy mintadarabját /rajzát/ valamint annak 

fényképmásolatát.  

(4) 
3
 

(5) 
4
 

(6) A polgármester a címer használatát vagy előállítását megtiltja, ha a használat vagy a 

forgalombahozatal módja, körülményei a várost, a lakosságot sérti. 

(7) 
5
 

(8) 
6
 

                                                 
2
 az engedély hatályára vonatkozó rendelkezés törlendő 

3
 díjfizetésre utaló rendelkezések törlendők 

4
 az engedély tartalmára utaló rendelkezések törlendők 

5
 az engedélyre utaló rendelkezések törlendők 
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(9) 
7
 

A zászló leírása  

 

5. § 

 

Sásd város zászlója: ezüst /fehér/ zászló a város címerével.  

 

A zászló hitelessége  

 

6. § 

 

(1) A város zászlóját kizárólag hiteles alakban szabad elkészíteni.  

(2) A hiteles ábrázolásra vonatkozó részletes előírásokat a jelen önkormányzati rendelet 2.sz. 

melléklete tartalmazza.  

 

A zászló előállítása 

 

7. § 

 

A zászló előállítására vonatkozóan a 2. §. és a 4. §-ban foglaltakat kell értelemszerűen 

alkalmazni az alábbi eltérésekkel:  

(1) A helyi zászló a Magyar Köztársaság zászlójának használatát nem helyettesítheti.  

(2) A városháza homlokzatára minden nemzeti ünnepen ki kell tenni a város zászlaját.  

 

A város hivatalos pecsétnyomója  

 

8. § 

 

(1) Sásd város hivatalos pecsétnyomója: azonos az 1724-ből fellelhető pecsétlenyomattal:  

25 mm-es átmérőjű kör, a körirat 3 mm-es betűszalagban: SIGI PAGI SZAZD 1724.  

A szavakat négyszirmú virág, illetve ennek kétoldalán 1-1 kis pont választja el.  

A képmezőt szárán átvetett 2 pálmaág fogja körül, fent csúcsuk nem ér össze, kis szekerce 

látható két oldalán 4-4 helykitöltő kis körrel.  

Középütt lebegő, állított ekevas, jobb oldalán 6 kis körrel, bal oldalán 3 egymás alá helyezett 

tölgyfalevéllel. Az ekevas alatt kis helykitöltő kör látszik.  

(2) A hivatalos pecsétnyomót a város élete szempontjából kiemelkedően fontos okiratok 

hitelesítésére lehet felhasználni. 

(3) A pecsétnyomó rajzát a jelen rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.  

 

Szabálysértési rendelkezések  

 

9. § 

 

                                                                                                                                                              
6
 az engedélyre utaló rendelkezések törlendők 

7
 az engedélyre utaló rendelkezések törlendők 
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(1) 8
Aki a város címerét vagy zászlaját bejelentés nélkül, a bejelentéstől eltérően vagy a város  

közösségét sértő módon használja fel, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő 

pénzbírsággal sújtható. 

(2) 9
 

Egyéb rendelkezések  

 

10. § 

 

(1) 
10

 

(2) 
11

  

(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való 

megfelelést szolgálja. 
11. § 

 

E rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba. 

 

Sásd, 2009. szeptember 28. 

 

 

 

 

 

Székely Szilárd       Dr. Kajdon Béla 

polgármester        jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve. 

Sásd, 2009. szeptember 30. 

 

 

Dr. Kajdon Béla 

jegyző 

                                                 
8
 A bekezdés szövegét megállapította a 1/2000.(II.28.) Ökr. számú rendelet 2. §-a, hatályos 2000. március 1-től. 

9
 a Szabs.törvénnyel ellentétes illetékességi rendelkezés törlendő 

10
 az engedélyre utaló rendelkezések törlendők 

11
 az engedélyre utaló rendelkezések törlendők 
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1. sz. melléklet  

 

Sásd város címerének hiteles ábrázolásáról  

 

Az önkormányzati rendelet 3.§-a szerint:  

 - a címert kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni,  

- a címer azonosító elemei önállóan nem használhatók fel,  

- a hiteles ábrázolásra vonatkozó előírásokat az önkormányzati rendelet 1.sz. melléklete 

tartalmazza:  

 

Az itt látható címert S z é k e l y K á l m á n grafikusművész készítette.  

Szakértők voltak: Kovács Vilmos és Szekeres István grafikusművészek a Magyar 

Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének tagjai, Nyulászi Gáborné dr. Straub Éva 

történészheraldikus a Magyar Országos Levéltár osztályvezetője és Mózerné Lőcsey Ágnes a 

Képző és Iparművészeti Lektorátus osztályvezetője.  

 

A címerrajz a heraldika legjobb hagyományait követi: egyszerűen, ugyanakkor artisztikusan 

megjelenít egy fogalmat, azt, ami Sásd településének a kezdetektől sajátja volt: a nevét.  

Különös értéket az ad még a tervnek, hogy a Magyarországon igen ritka, un. „beszélő címerek” 

közé sorolható, grafikai megoldása révén azok között is előkelő helyet foglal el.  

Az eredeti színes grafika 70 mm körátmérőjű.  

Az eredeti méret kicsinyítése és nagyítása esetén díszítő elemek arányai szigorúan megtartandók. 

A címer kicsinyítése, nagyítása csak a hiteles ábrázolás sérelme nélkül lehetséges.  

A címert teljes színskálával vagy egy színben lehet elkészíteni. A csökkentett színfelhasználás 

nem felel meg a hiteles ábrázolás követelményeinek.  

Nyomdai úton történő előállítás esetén a címer fekete-fehér színben is felhasználható, illetve egy 

színben a tárgy anyagának színében (fém, bőr, fa, stb.) is elkészíthető.  

A címerről készült színes címer támpéldány (eredeti) és a fekete-fehér kontúrrajz a Polgármesteri 

Hivatalban megtekinthető.  
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2. sz. melléklet  

 

Sásd város zászlójának ábrázolásáról  

 

Az önkormányzati rendelet 6. §-a szerint a város zászlóját kizárólag hiteles alakban lehet 

elkészíteni.  

A hiteles ábrázolás részletes előírásait a 2. sz. melléklet tartalmazza.  

A város zászlója: zászló, lobogó és keresztrúdra erősített zászló formájában is elkészíthető:  

- zászlónak nevezik azt a színes jelvényt, (címerképet), illetőleg e jelvény színeit viselő anyagot, 

amely az un. zászlórúdra (esetleg kopjára) van felerősítve. E felerősítés történhet 

szegekkel, vagy apró szalagocskákkal. A zászlót rendszerint kézben hordozzák (rúdon) 

vagy rúdjánál fogva tűzik ki.  

- Lobogónak nevezzük azt a színes jelvényt (címerképet), illetőleg e jelvény színeit viselő 

anyagot, amely nincs rúdra vagy keresztrúdra erősítve. A lobogót zsinór segítségével 

mindig valamilyen erre a célra szolgáló árbocra – ősi szóval őrfára vonják fel.  

- A keresztrúdra erősített zászló egyesíti a zászló és a lobogó egyes tulajdonságait. A zászlónak 

ezt a formáját felfüggesztik, illetve árbocra vonják fel.  

Méretarányra vonatkozó szabályok:  

A zászló, a lobogó és a keresztrúdra erősített zászló magasságának (magasságon a zászlórúdhoz 

rögzített részt kell érteni) és hosszának arányát kb. 2:3,0 legfeljebb 2:3,5 méret között célszerű 

megválasztani. A keresztrúdra rögzített zászló esetében – a felhasználási céltól függően – ettől az 

aránytól a zászló hosszának javára /2:4, 2:5, stb./ el lehet térni.  

Címer elhelyezésére vonatkozó szabályok:  

- Az első példány díszzászlón a címer a zászlómező közepén helyezhető el, minden további 

esetben a szabályos zászló szerkesztési előírást be kell tartani, mely szerint a két oldal 1:2 

arányú legyen és a címert minden esetben az első harmadban kell elhelyezni.  

A szerkesztéshez az alábbi vázlat nyújt segítséget:  

zászló lobogó  

 

A színekre vonatkozó szabályok:  

- A díszzászló ezüst alapszínű a város címerével, ebben az esetben az „S” betű ezüstszínű.  

A heraldikában az ezüst helyettesítésére használják a fehéret, így a „mindennapi” 

használatra a fehér alapszínű zászló megfelelő, azonban ebben az esetben a zászlón 

ábrázolt címerben is fehérrel kell jelezni az ezüstöt, mert egy megjelenítésen belül egy 

színnek kettőféle jelzése nem szerepelhet.  
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3. sz. melléklet  

 

Sásd város hivatalos pecsétnyomójának rajzolata az alábbi: 


