
Nagymizdó Községi Önkormányzat

9/2002.(X.12.) számú rendelete

a község címeréről, zászlajáról és használatának rendjéről

I.
Nagymizdó község címere és használatának rendje

1.§

A címer leírása

Nagymizdó község címere:
Álló csücskös talpú, megrakott szarúfával két részre osztott pajzs.
A felső vörös mezőben két arany színű méh.

A falu mézadó hely volt az árpádkori királyok óta; a királyi udvart ellátó méhész szolgáltató 
népek lakhelye. A falu neve is innen ered: a mezadou szó torzulásából alakult ki a mizdó szó.
A legrégebbi  írásos emlék is ezzel kapcsolatos,  mégpedig IV. Kun László király 1277-ben 
István  napján  járt  a  faluban  és  akkor  rendelkezett  arról,  hogy  a  falu  az  udvari  mézadó 
(mezadou) hely legyen.
Ezek az idők véres idők voltak – ez a vörös szín motivációja.
Az arany szín a királyra, a legfőbb úrra utal.
A pajzsot ketté osztó fehér mezőben három fekete patkó. E mező jelképezi, hogy a községben 
mindig szép számmal tartottak lovakat.
Az  alsó  zöld  mezőben  arany  színű  szarvas,  szimbolizálja  a  dús  legelőket  és  erdőket  a 
tájegységben és a gazdagságot vadban.

2.§

A címer használata

(1) A község címerét csak díszítő elemként, a községre utaló jelképként lehet használni.
(2) A község címerét, mint díszítő- és utaló jelképet külön engedély nélkül lehet használni:

- az önkormányzat zászlaján és annak változatain;
- a községbe vezető utak melletti falutáblákon;
- a Nagymizdó-i Polgármesteri Hivatalban és helyiségeiben;
- az önkormányzati intézmények bejáratánál;
- a falu idegenforgalmi jelentőségű kiemelt épületein;
- önkormányzati kiadványokon, meghívókon; 
- az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon;
- az önkormányzat protokolláris rendezvényein.

3.§

(1) A község címerét utaló- és díszítő elemként felhasználni  e rendet 2.§-ában foglaltakon túl 
csak polgármester engedélyével lehet.

(2) A címer használatra vonatkozó engedély iránti kérelemnek tartalmazni kell:
- a kérelmező megnevezését és címét,
- a címer használatának célját és időtartamát,
- kiadványon, egyéb dokumentumon való terjesztés, forgalomba hozatal esetén annak 

módját, az előállítandó mennyiséget,
- a címerrel díszítésre kerülő tárgy rajzát, illetve tervét. 
- a címer használatáért felelős személy nevét,

(3) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmazni kell:
- az engedélyes nevét, megnevezését és pontos címét,
- az engedélyezett felhasználás célját, módját;
- az engedély érvényességének határidejét, használat idejét,



- kiadvány előállítására engedélyezett mennyiséget,
- felhasználással kapcsolatos kikötéseket.

(4) A polgármester visszavonja az engedélyt, ha az engedélyes az önkormányzati rendeletben, 
illetve  az  engedélyben  foglalt  előírásokat  nem  tartja  be;  a  címer  használata,  forgalomba 
hozatala sérti az önkormányzat, a település érdekeit.

II.
 Nagymizdó Község zászlaja

4.§

A zászló leírása

A községi zászló téglalap alakú; színei – a címer színeit megismételve – vörös, fehér, zöld, arany.
A községi címer a zászló felső felében helyezkedik el, a címer és a zászló középtengelye egybeesik.

5.§

A zászló használata

(1) A községi zászló engedély nélkül használható:
- nemzeti ünnepeken, a Magyar Köztársaság zászlajával együtt;
- kiemelkedő jelentőségű községi rendezvényeken, helyi ünnepségeken;
-  az  önkormányzat  által  szervezett,  vagy  az  önkormányzat  részvételével  rendezett 
eseményeken;
- az önkormányzat képviselőtestület ülésein;
- a Polgármesteri Hivatal épületén;
- a község idegenforgalmi jelentőségű kiemelt épületein.

(2) A  zászló  használatára,  engedélyezésére  vonatkozóan  e  rendelet  3.§-ában  foglaltakat 
értelemszerűen alkalmazni kell.

6.§

Záró rendelkezések

(1) Aki e rendelet 2.§-ában és 5.§-ában foglalt előírásokat megszegi; az önkormányzat jelképeit 
jogtalanul, az engedélytől eltérő, vagy a közösséget sértő módon használja fel, szabálysértést 
követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) E rendelet 2000. október12. napján lép hatályba.

Nagymizdó, 2000. július 12.

Horváth Gyula Osvald Lajosné
polgármester körjegyző
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körjegyző


