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Ecser Önkormányzatának 

8/1999./IV.09./ Ör. sz. rendelete 

helyi címer alapításáról és használatának rendjéről 
(Egységes szerkezetben) 

Módosítás: 4/2000./III.01./ sz.; 26/2008.(XII.17.) sz; 2/2014.(II.26.) sz.. 

 
Ecser Községi Önkormányzata az 1990. évi LXV. Törvény 1. § (6) bekezdésének a) 

pontjában biztosított jogkörében az Önkormányzat jelképéről, annak használatának rendjéről 

az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Az Önkormányzat jelképe 

 

1. § 
 

Az Önkormányzat jelképe, mint a település történelmi múltjára utaló szimbólum: a címer. 

 

 

A címer leírása 

 

2. § 
 

Az Önkormányzat címere: ovális pajzson zöld mezőben ezüstszínű patak motívum, felette 

baloldalt hármas halom előtt álló ecseri népviseletben lévő öt alak, melyek közül három 

asszony, kettő férfi, az egyik férfi kezében fokost tart. Jobboldalt az ecseri római katolikus 

templom rajza. A címer felső részén a hármas halmon kék mezőben három cserfa áll, melyek 

közül a két szélső kisebb, a középső nagyobb. A címer felett nyomtatott nagybetűs Ecser 

felirat látható.  

 

A címer használatának köre és szabályai 

 

3. § 
 

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

a.) Az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző, 

pecsétnyomó esetében legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm 

átmérőjű , megfelelő körirattal ellátva. 

b.) Az Önkormányzat intézményeinek, a polgármesternek, alpolgármesternek, 

jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján. 

c.) Az önkormányzat által kiadott okleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy 

emlékérmeken, 

d.) A községháza épületének bejáratánál, homlokzatán, irodahelyiségeiben. 

e.) Az Önkormányzat intézményei bejáratánál, homlokzatán, és alapfeladatot ellátó 

helyiségeiben. 

f.) Az Önkormányzat és intézményei által megjelentetett, a település életével 

foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon. 

g.) *** Az Ecseri Polgárőr Egyesület  hivatalos iratokon, egyenruhán és gépjárművön 

használhatja az Ecser címert. 

 

(2) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel-, illetve 

külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg 
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szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső 

működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek 

hitelesítésekor használható. 

 

(3) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható. 

 

4. §** 

 

5. §** 

 

6. § 

 

(1) Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a 

hiteles ábrázolást. 

 

(2) Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat 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.  

 

 

Jogosulatlan használat 

 

7. §** 

 

Aki az Önkormányzat címerét közösséget sértő módon használja fel, szabálysértést követ el és 

Harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

 

8. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

9.§** 

 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.   

 

Gál Zsolt   s.k. Barta Zoltán s.k. 

   polgármester        jegyző 

 

 

 

 
Az alaprendelet 1999. április 10-én lépett hatályba. 

* A rendelet 7. §-a bírság tekintetében módosult. Hatályba lépett 2000. március 1.-én. (4/2000./III.1.) Ör. 

rendelet 

**A rendelet 4. §-a és 5.§-a hatálytalan, a 7. § szövegezése módosult, kiegészült 9.§-al (26/2008.(XII.17.)Önk. 

rendelettel, hatályos  2009.I.1. 

***A rendelet 3.§ (1) bek-e kiegészül g) ponttal  (2/2014.(II.26.) 


