
Zsombó Nagyközség címerér ől, zászlajáról, pecsétjér ől, valamint a 
díszpolgári cím adományozásáról szóló 5/2014. (V.30 .) rendeletével 

módosított 12/2013. (VI.28.) rendelete egységes sze rkezetben 
 
 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdésének i) pontja, valamint Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában biztosított 
jogkörében a település jelképeiről és azok használatáról, valamint a díszpolgári cím 
adományozásáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

I. FEJEZET 
 

1. § 
Az önkormányzat jelképei  

 
 
Az önkormányzat jelképei mint a település múltjára, jellegére utaló, díszítő 
szimbólumok: a címer, a zászló és a pecsét. 
 
 
 

II. FEJEZET 
 

2. § 
A település címerének, zászlajának, pecsétjének leí rása  

 
 
(1) Zsombó a múlt század végén a dorozsmai járások és puszták felosztásakor 

alakult település. Nevét Szegedhez tartozó pusztaként először 1717-ben említik 
(Forrossomboja). 

 
(2) Címere: csücskös talpú tárcsapajzs kék mezeje vörössel dongásan (diagonális 

ívekkel) süvegelt. Jobb oldalán aranyló őszibarack lebeg, nyelén zöld levéllel, bal 
oldalán zöld szárból szökkenő arany mocsári nőszirom virít. A süveg vörös 
mezeében repülő fecskepár (fekete-ezüst) között lebegő liliomos ezüst keresztre 
zöld kígyó tekeredik úgy, hogy a kereszt hegyben végződő talpfa átdöfi a kígyó 
jobbra néző fejét. A pajzs felső élén enyhén jobbra forduló vörös bélésű, aranyos 
szegélyű és pontozású természetes színű tornasisak helyezkedik el, nyakában 
arany szalagon arany medalion. A sisakkorona ötágú (három levél között két 
gyöngy), arany, zafírokkal, rubinokkal és smaragddal ékes. A foszlányok: vörös 
és arany. 

 
(3) Zsombó címere beszélő címernek (tessera loquens) tekinthető. A jobb oldali 

mező őszibarackja jelzi, hogy a település a Szeged környéki gyümölcs termelő és 
exportáló kistáj jelentős tényezője. A mocsári nőszirom (Iris pseudacorus) a 
terület különleges lápi növényvilágára utal. (A község határában van a védett 
zsombói ősláperdő). A két mező kékje e napsütésben bővelkedő táj kéklő egét 
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idézi. A vörös süvegelés analógiáját adja az egykori kun süvegnek, emlékeztetve 
ezzel az őslakosság etnikai múltjára. A vörös mező egyben az életerő, a jövőbe 
vetett bizalom megfogalmazása is. A fecskék a táj jellegzetes kedvelt madarai a 
betelepülő lakosságot jelképezik. A liliomokban végződő kereszt Szűz Mária 
szimbóluma, aki a kígyó képében megjelenő gonosz megsemmisítője. 
Kisboldogasszony (Navitatis Mari Virgins) a nagyközség templomának 
védőszentje. A sisak a település hősi halottainak állít emléket, a korona pedig az 
önállóságnak, autonómiának jelképe. 

 
(4) Zsombó nagyközség zászlaja, lobogója: hosszanti fehér téglalap, melynek 

közepén a község címere úgy helyezkedik el, hogy a tengelye párhuzamos a 
rúddal, vagy őrfával, alatta arannyal a „ZSOMBÓ” felirat olvasható. A zászló 
rúddal ellentétes széle arannyal rojtozott. Rideau vagy labarumként 
(függönyszerűen) használva a címer 90°-kal befordul, tengelye a hosszanti 
oldalakkal lesz párhuzamos és a felső harmadba kerül, az alsó harmadba pedig a 
felirat olvasható, és az alsó él válik arannyal rojtozottá. 

 
(5) Zsombó pecsétje: körpecsét közepén a település sisak és foszlányok nélküli 

csonka címere látszik, körirata pedig „ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG PECSÉTJE”. 
 
 

3.§ 
A címer használatának köre és szabályai  

 
 
(1) A nagyközség címere a település történelmi múltjára és mai jellegzetességére 

utaló jelkép, a Magyarország címerét nem helyettesítheti. 
 
(2) 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, a megfelelő körirattal ellátva.  

b) az önkormányzat zászlaján és lobogóján, annak változatain, 
c) az önkormányzat szerveinek a polgármesternek, alpolgármesternek, 

jegyzőnek levélpapírok fejlécén, illetve borítékján, 
d) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető 

emlékérmeken, 
e) a polgármesteri hivatal épületének bejáratánál, dísztermében (tanácskozó 

termében) és más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben, 
f) az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban, 
g) az önkormányzat és szervei által megjelenített, a település életével foglalkozó 

kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon, 
h) a községbe vezető utak mellett, a közigazgatási határnál lévő táblán, 
i) a település közintézményi gépkocsijain, 
j) a Polgármesteri Hivatal helyiségében. 

 
(3) A 3. § (2) bezekzdés a)-j) pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy 

számára az általa készített kiadványokon, vagy jellegzetes termékeken az 
önkormányzat címerének használatát – kérelmére – a polgármester engedélyezi. 
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(4) Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználása esetén a címer használatáért 

gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a polgármester állapítja 
meg. 

 
(5) A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formájában, vagy elért 

árbevétel arányában. 
 
(6) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 
 

a) a kérelmező megnevezését, címét, 
b) a címerhasználat célját, 
c) az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot), 
d) a címer előállításának anyagát, 
e) a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját, 
f) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fénymásolatát stb.). 

 
(7) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 
 

a) az engedélyes megnevezését és címét, 
b) az előállítás anyagát, 
c) az engedélyezett felhasználás célját, 
d) az előállításra engedélyezett mennyiséget, 
e) a terjesztés, a forgalomba hozatal  módjára vonatkozó esetleges kikötéseket, 
f) a mennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét. 

 
(8) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet. 
 
(9) Indokolt esetben a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja. 
 
 

4. § 
 
 
(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 csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) 
színében, de a heraldika általános szabályainak megtartásával történhet. 

 
 

III. FEJEZET 
 

5. § 
A zászló és a lobogó használata  

 
 
(1) A zászló, a lobogó méretarányos változatai használhatók: 
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a) hivatalos állami ünnepek alkalmával Magyarország zászlajával együtt, 
b) a település életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények 

alkalmából, más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt, 
c) a képviselőtestület ülésének helyszínén, 
d) nemzeti, gyászesemények alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbócra 

eresztve, 
e) minden, a településsel összefüggő vagy az önkormányzat részvételével 

rendezett eseményen. 
 
(2) A zászló előállításának engedélyezésénél a címerre vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni. 
 
 

IV. FEJEZET 
 

6. § 
A pecsét használatának köre és szabályai  

 
 
(1) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét, az önkormányzat és más bel- 

illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból illetve 
szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső 
működésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor 
használható. 

 
(2) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem 

alkalmazható. 
 
 

V. FEJEZET 
 

7. § 
Zsombó Nagyközség kit űntető címei  

 
 
A nagyközség önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség 
szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben 
részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve 
állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, „Zsombó Nagyközség díszpolgára”, 
valamint „Zsombó Nagyközségért Emlékérem” elnevezéssel kitüntető címeket alapít.” 
 

 
 

8. § 
 
A Képviselő-testület az alábbi kitűntető címeket alapítja: 
 

a) Díszpolgári cím; 
b) Zsombó Nagyközségért Emlékérem. 
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9. § 

Díszpolgári cím és annak adományozása  
 
 
(1) A nagyközség díszpolgára cím adományozható annak a személynek, aki 

valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a 
település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános 
elismerést szerzett, amely hozzájárul Zsombó Nagyközség jó hírnevének 
öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként 
köztiszteletben áll. 

 
(2) A díszpolgári címmel, külön erre a célra készített díszoklevél, emlékplakett és 

arany pecsétgyűrű jár. 
 

a) Az emlékplakett 12 cm átmérőjű bronzérme, amelynek előlapján a 
nagyközség címere látható, hátoldalán a cím viselőjének neve és az 
adományozás időpontja olvasható. 

b) A 14 karátos pecsétgyűrű súlya 4-6 gramm, amelyen a nagyközség címere 
látható a gyűrű karika részében vésve az adományozás éve. 

 
(3) A nagyközség díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, 

valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek a rendelet szerint a 
díszpolgárokat megilletik. 

 
(4) A nagyközség díszpolgára: 
 

a) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és a 
lehetőségek szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg, 

b) díjtalanul látogathatja az önkormányzat közművelődési és művészeti 
intézményét, valamint ilyen jellegű rendezvényeit. 

 
 

10. § 
Zsombó Nagyközségért Emlékérem és annak adományozás a 

 
 
(1) Zsombó Nagyközségért Emlékérem adományozható annak a személynek, aki 

tevékenységével kiemelkedően járult hozzá Zsombó nagyközség fejlődéséhez, 
aki munkájával példamutató módon erősítette Zsombó nagyközség hírnevét. 

 
(2) A Zsombó Nagyközségért Emlékérem, külön erre a célra készített plakett 

díszdobozban, amelyhez oklevél oklevelet kap a díjazott. 
 

a) A plakett ezüst antikolt színű 6 cm átmérőjű, amelynek előlapján középen a 
község címere látható, alatta a „Zsombó Nagyközségért Emlékérem” 
felirattal, hátoldalán a cím viselőjének neve és az adományozás időpontja 
olvasható. 

           b) Az oklevél közepén Zsombó nagyközség címerével, felette a „Zsombó 
Nagyközségért Emlékérem” elnevezésével, a címer alatt a díjazott személy 
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nevével, Zsombó pecsétjével, a polgármester aláírásával és a kiállítás 
dátumával ellátva. 

 
 

11. § 
A Díszpolgári cím adományozásának rendje  

 
 
(1) A Díszpolgári cím odaítélése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
 
1(2) Évente legfeljebb két díszpolgári cím odaítélésére kerülhet sor, melyek közül 

legfeljebb egy személy kaphat elismerést, aki nem zsombói lakhelyűként 
érdemelte ki. 

 
(3) A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehetnek: 
 

a) a helyi képviselő testületi tagok, 
b) a képviselőtestület bizottságai, 
c) az önkormányzati intézmények. 

 
(4) Az adományozásra vonatkozó indokolással ellátott javaslatot minden év április 

30-ig kell a polgármesternek megküldeni. 
(5) A díszpolgári cím adományozásáról szóló oklevelet a polgármester adja át. Az 

adományozást határozat formájában a jegyzőkönyvbe kell foglalni és részletesen 
meg kell indokolni. 

 
(6) A díszpolgári cím átadására évente egy esetben, Zsombó Nagyközség falunapján 

és aratóünnepén (június hónap végén) kerül sor. 
 
(7) A díszpolgári díszoklevél tartalmazza: 
 

a) az adományozó megjelölését, 
b) a díszpolgári címet adományozó határozat számát és keltét, 
c) az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását, 
d) az adományozás keltét, 
e) a polgármester és a jegyző aláírását, 
f)    a képviselő-testület pecsétjét. 

 
(8) A díszpolgári cím adományozását rövid életrajz és az érdemek rövid leírásával,  

díszes kivitelű albumban kell megörökíteni és nyilvántartani. 
 
 

12. § 
A Zsombó Községért Emlékérem adományozásának rendje  

 
 
(1) A Zsombón működő civil szervezetek, a képviselő-testület és bizottságainak tagjai 

minden év április 30-ig írásos javaslatot tehetnek Zsombó Nagyközség 

                                                 
1 Módosította az 5/2014. (V.30.) rendelet 1 §-a. Hatályos: 2014. május 30. napján 9 óra 30 perctől. 
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Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága felé, melyben a 
szervezetek mindegyike egy-egy személyt a kitüntetésre felterjeszthet. 

 
(2) Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai 

Bizottsága a beérkezett javaslatok és saját véleménye alapján legfeljebb három 
személyre tesz javaslatot Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete elé. 

 
(3) A Zsombóért kitűntetés odaítélése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
 
(4) Évente legfeljebb három Zsombó Nagyközségért Emlékérem odaítélésére 

kerülhet sor. 
 
(5) A Zsombóért kitűntetés adományozásáról szóló oklevelet a polgármester adja át. 

Az adományozást határozat formájában a jegyzőkönyvbe kell foglalni és 
részletesen meg kell indokolni. 

 
(6) A Zsombó Nagyközségért Emlékérem átadására évente egy esetben, Zsombó 

nagyközség falunapján és aratóünnepén (június hónap végén) kerül sor. 
 
(7) A Zsombó Nagyközségért Emlékérem adományozását rövid életrajz és az 

érdemek rövid leírásával, díszes kivitelű albumban kell megörökíteni és 
nyilvántartani. 

 
 

13. § 
Az elismerések visszavonása  

 
 
(1) A Díszpolgári cím és a Zsombó Nagyközségért Emlékérem visszavonható, ha az 

elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik. 
 
(2) Érdemtelen az elismerésekre különösen az, akit a bíróság a közügyek 

gyakorlásától jogerősen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni. 
 
 

14. § 
 
 
(1) Az elismerésben részesített személyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást 

vezet, és gondoskodik a 13. §-ban foglalt rendelkezések érvényesüléséről. 
 
(2) Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét a polgármesteri hivatal éves 

költségvetéséből kell biztosítani. 
 
 

VI. FEJEZET 
 

Záró rendelkezések 
15. § 
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(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát vesztik 

az 1/1999. (II.24.) ÖKR., a 7/2010. (IV.30.) Ör., a 6/2011. (III.30.) Ör. és a 
12/2012. (V.31.) Ör. rendeletek. 

 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
Zsombó, 2013. június 25. 
 
 
 
 
 
 

Gyuris Zsolt       dr. Csúcs Áron 
         polgármester jegyző 
 
 
Kihirdetve: 2013. június 28. 

 
 
 
 
 
 

  dr. Csúcs Áron 
  jegyző 
 


