
Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 2/2005. (II.15.) rendelete 

a helyi címer alapításáról és használatának rendjéről 

(Egységes szerkezetben a 12/2012. (04.26.) önkormányzati rendelettel) 

  

Pilisszentlászló Község Önkormányzata az 1990. évi LXV.  tv.  1.§.  (6) bekezdésének a) 

pontjában biztosított jogkörében az Önkormányzat jelképeiről és azon használatának rendjéről 

az alábbi rendeletet alkotja: 

Az Önkormányzat jelképe 

1. § 

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

címer. 

A címer leírása 

2. § 

(1) Pilisszentlászló címerének leírása a következő: 

A pajzs égszínű (kék) mezejében bal és jobb oldalról egy-egy zöld szikla emelkedik ki 

rézsútosan. A szikla alján aranyszínű hullámvonal, mely alatt zöld színű mező, benne növényi 

jelek. A hullámvonalon lovas királyalak, a paripa ágaskodó, arany nyeregtakaróval és 

lószerszámmal. A lovas bal kezében aranyszínű hadipajzs, rajta a fekete hármashalom fehér 

kettőskereszt, bal kezében kétélű hosszú kard, mellyel előre az ég felé mutat, öltözéke fekete 

sodrony, fején háromágú királyi korona, mögötte az arany hold képe aurát képez. 

Pajzstartó: cserfaág vagy olajfaág, alatta vörös szalagon fekete betűkkel „Pilisszentlászló” vagy 

„Senváclav” felirat. 

(2) A címer pajzstartó nélkül, valamint fekete-fehér változatban is használható. 

(3) Ezen rendelet 1. számú melléklete a címer képét tartalmazza. 

 

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 szerveinek, a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek 

készített levélpapírok fejlécén, borítékján, illetve névjegyén, 

c) c) az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető   vagy 

emlékérmeken, 

d) a Községháza épületének bejáratánál, és más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben, 

e) az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban, 



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

kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon, 

g) a községbe vezető utak mellett, a közigazgatási határnál lévő táblán. 

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

külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg szerződések, 

megállapodások hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső működésével és szervezeti 

felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható az 

állami címer elsődlegessége mellett. 

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

4.§ 

(1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa 

készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken az Önkormányzat címerének használatát – 

kérelemre – a polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület engedélyezheti. 

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

forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a polgármester javaslata alapján a Képviselő-

testület állapítja meg. 

(3) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet 

(4) Indokolt esetben a kiadott engedélyt a Képviselő-testület visszavonhatja. 

 

5.§ 

(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 azt, csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében, 

de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet. 

 

Jogosulatlan használat 

6. §1 

 

Vegyes rendelkezések 

7. § 

 

Jelen rendelet 2005. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is 

alkalmazni kell. 

 

Pilisszentlászló, 2005. február 9. 

 

 

                                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 12/2012. (04.26.) önkormányzati rendelet, hatályát veszti: 2016. április 26-án 



 Nagy Zsolt sk.     dr. Illés György sk. 

    jegyző         polgármester  

 

 

 

Záradék: A rendelet 2012. április 27-én került egységes szerkezetbe foglalásra. 

 

         Fejes Zsolt 

            jegyző 


