
Moha község Önkormányzati Képviselőtestület 10/1998./V.29./ számú rendelete a község 
jelképeiről és a jelképek használatáról. 

 
I.  Fejezet 

 
A községek címerének leírása és használata 

 
1.§. 

 
Moha címere: egy klasszikus formát követő háromszögű pajzs, mely harántvágásokkal három 
mezőre osztott. Az első mező zöld hátterében lebegő, három aranyszínű gabonakalász, a 
második mező kék hátterében a „Parkerdőre” utaló ugyancsak a lebegő ezüst törzsű és zöld 
lombkoronájú platánfa látható. A harmadik mező a Mohai Ágnes forrást és annak 
gyógyhatású vizét ábrázolja. A vörös háttérben ezüst osztással kialakított kút, melyből ezüst 
színű balra és jobbra elhajlóforrás tör fel, a visszahulló  vízcseppek –balról és jobbról- 
kékszínűek. A forrás ábrázolását aranyszínű természetesen tekeredő kígyó fogja közre. 
 

2.§. 
 

1.) A község címere csak díszítő és utaló jelképként használható fel. 
2.) A község címere alkalmazható: 

a.) az Önkormányzat meghívóin 
b.) a község Önkormányzatának, tisztségviselőinek, az Önkormányzat 

bizottságainak felhívásain, hirdetményein, egyéb plakátjain, programjain, 
tervein, Önkormányzati és nem Önkormányzati szervekkel kötött 
megállapodásokon és szerződéseken. 

c.) A község történetével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon 
d.) Az Önkormányzat által alapított díszokleveleken, emléklapokon, jelvényeken 
e.) Ünnepségeken, rendezvényeken 
f.) Nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandákon, az 

önkormányzat bizottságai, tisztségviselői által az Önkormányzat megbízásából 
eredő tevékenységük során használt levélpapíron, névjegykártyákon 

g.) A község kiemelkedő rendezvényein, jelentősebb kulturális és 
sporteredmények emléklapjain, jelvényein, érmein 

h.) A községháza hivatalos helyiségeiben 
i.) Díszítő elemként középületeken 
j.) Bármely, a községet annak életét reprezentáló megyei, országos, nemzetközi 

eseményeken való részvétel során. 
3.) A község címere egyes esetekben hozzájárulással felhasználható nem az 

Önkormányzat felügyelete alá tartozó szervek által is. 
4.) A község címere hatósági eljárás során nem alkalmazható. 

 
A címer használati módja 

 
3.§. 

 
1.) A községi címert kizárólag hiteles alakban ( az ábrázolás hűségének, méretarányainak, 

színeinek betartásával ) szabad ábrázolni. 
2.) Egyes esetekben megengedhető, hogy a címer kizárólag a tárgy anyagának színében 

(fa, fém, bőr, pecsétviasz stb.) jelentkezzék. 
3.) A nyomdai úton való előállítás esetén a címer fekete-fehér színben is felhasználható. 
4.) A címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles 

ábrázolást. 
 



A címer előállításának, 
használatának, forgalomba hozatalának 

engedélyezése 
 

4.§. 
 

1.) A község címerének a 2.§. 2./ bekezdés c./ e./ f./ h./ j./ és k./ pontjaiban és a 2.§. 3./ 
bekezdésében meghatározott célra történő előállítás, felhasználás és forgalomba 
hozatalát a polgármester engedélyezi 

2.) A polgármester által kiadott engedély meghatározott időpontig vagy visszavonásáig 
szólhat. Erről a polgármester által kiadott engedélyben kell határozni. 

3.) A községi címer előállítására, használatára illetve forgalomba hozatalának 
engedélyezésére vonatkozó kérelmének tartalmaznia kell: 

- a kérelmező megnevezését, címét, 
- a címer előállításának, felhasználásának módját, célját, 
- az előállítás esetén az előállítandó mennyiséget 
- a terjesztés illetőleg a forgalomba hozatal módját 
- a címer használatának időtartalmát. 
- A címerrel díszített tárgy mintapéldányát (rajzát) 

4.) A címer előállítására, használatára illetőleg forgalomba hozatalára vonatkozó 
engedélyének tartalmaznia kell: 

- az engedélyezés megnevezését, címét 
- az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését 
- a felhasználás idejét illetőleg az érvényesség időtartamát 
- a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára, mennységére vonatkozó esetleges 

kikötéseket 
- a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb kikötéseket 

 
5.) A kiadott engedélyről nyilvántartást kell vezetni 
6.) A község címere a 2.§. 2./ bekezdés a./ b./ d./ g./ és i./ pontjaiban felsorolt esetekben 

külön engedély nélkül is felhasználható 
 

II.  Fejezet 
 

A zászló leírása és használata 
 

5.§. 
 
Moha  zászlója: világoskék színű, télalap alakú, 90X150 cm álló vagy fekvő formájú, rajta a 

község címere. 
A zászló széleit aranyszínű rojt díszíti. 
Mindkét formában a címer a zászló közepén helyezkedik el, fölötte a 
község neve látható. 
 
 
 
                     A zászló  hatásának köre 
   

6.§. 
A zászló használata: 

a) nemzeti ünnepek alkalmával 
b) a község képviselőtestületének ülésein és más jelentősebb helyi események 

alkalmával 
c) megkülönböztetésül több település részvételével tartott rendezvényeken 
d) a község bel- és külföldi kapcsolataiban, emlék- és cserezászlóként 



e) a község területén működő intézmények dolgozóinak kiemelkedő munkája 
elismeréseként vándorzászló formájában 

 
A zászló használatának módja 

 
7.§. 

 
A zászló használatának módjára vonatkozóan a 3.§. és a 4.§.-ban foglaltakat kell 
értelemszerűen alkalmazni 
 

8.§. 
 
A községi zászlókból egyet a községháza épületében kell elhelyezni. 
 

Vegyes és szabálysértési rendelkezések 
 

9.§.1 
 

1.) Szabálysértést követ el és 10.000-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az aki a község 
jelképeinek előállítását, használatára, forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokat 
megszegi 

2.) Az eljárás lefolytatásában való illetékességre a szabálysértési törvény előírásai az 
irányadók. 

 
10.§. 

 
A polgármester a címer és a zászló használati engedélyt visszavonhatja, ha az engedélyes a 
9.§. 1./ bekezdésében foglalt szabálysértést elkövette, illetve az engedélyes a címer és zászló 
használatára egyéb okból méltatlanná válik. 
 

11.§. 
 
A rendelet 1998. augusztus 20-án lép hatályba. Kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 
 
Moha, 1998. május 20. 
 

Palkovics Miklós                                                                     Barna Endréné 
Polgármester                                                                            körjegyző 

 
 
 

  
Záradék: 
 
A rendelet 2012. április 16-án került egységes szerkezetbe foglalásra. 
 
 
       Iván Szilvia 
         körjegyző 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte  a  9/2012. (IV.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. április 16-tól. 


