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A községi jelképek megállapításáról  

és használatának szabályozásáról 

 

I. Igal Község címere 

 

Igal község egyike Somogy megye legrégebbi mezővárosainak. 

A XV. Században Mátyás Király adományozta ezt a kiváltságot, de ebből a korból fennmaradt 

pecsét nem került elő. 1769-ben megerősítette az uralkodó a mezővárosi rangot, ettől kezdve 

folyamatosan szerepel a címeres pecsét 1949-ig.  

 

A címerrajznak három változata közül a testület a legrégebbit rendeli el használni.  

 

1.) A címer leírása 

 

A község címere kék színű csücskös talpú pajzs.  

A kék mezőben levágott páncélos kar szerepel, melynek könyökhajlata a pajzstalp közepében 

van. Az ökölbeszorított kézfej a pajzsderék elejében zászlórudat tart fel. A zászló vörös és 

ezüst csíkja a pajzsfő közepétől indul és a pajzsderék baloldalán ér véget.  

 

A  pajzsfő feletti ezüst páncélos sisak arany színű koronáján két lábon álló oroszlán 

ágaskodik, jobb mancsában kardot, vagy szoblyát emel a feje fölé. 

Jobbról vörös és ezüst, balról kék és arany címertakaró omlik le.  

A címer fekete fehér képét melléklet ábrázolja. 

 

2.) A címerhasználat köre 

 

A község történelmi címerét csak díszítő és utaló jelképként lehet használni.  

 

Elhelyezhető:  

- a községi házasságkötő terem falán, 

- a polgármester hivatalában, 

- a protokolláris rendezvényeken, ünnepélyeken. 

 

Használható:  

- az önkormányzat nemzetközi kapcsolataiban, 

- a polgármester, valamint a körjegyző által használt levélpapíron, borítékon, 

pecsétnyomón, 

- történeti, valamint a község idegenforgalmával kapcsolatos kiadványokon, 

- emléktárgyakon, díszoklevélen, helyben előállított jellegzetes termékeken, 

- az idegenforgalmi propagandában, 

- középületek díszítésére, 
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3.) A címerhasználat engedélyezése 

 

A község címerének használatát az önkormányzati Testület engedélyezi. A címert kizárólag 

hiteles alakban, a méretaránynak és színek megtartásával szabad ábrázolni.  

A megengedhető a színbeli megkötéstől eltérés, ha a címer anyag a színezést nem teszi 

lehetővé. Pl. fa, bőr, fém. 

 

A címerhasználatra engedélyt kell kérni az önkormányzati testülettől. A kérelem tartalmazza:  

 

- a kérelmező személyi adatait,  

- a felhasználás célját, módját, a címer anyagát,  

- az előállítandó mennyiséget,  

- a használatért felelős személy nevét. 

 

Az engedélynek tartalmaznia kell a fenti szempontokra adott választ, valamint 

- a falhasználás időtartamát,  

- a használati díj összegét. 

 

A címer használatának a díját esetenként állapítja meg a testület.  

 

Szabálysértést követ el:  

- aki engedély nélkül használja a címert, 

- aki nem az engedélynek, valamint a rendeletnek megfelelő módon használja a címert, 

 

A szabálysértés mértéke a mindenkori legmagasabb engedélyezési összeg ötszöröse, 

amennyiben az nem haladja meg a törvényi szabályozás maximális mértékét.  

 

II. Rendelkezés Igal Község lobogójáról:  

 

A lobogó leírása: Világoskék alapszín, közepében a színes községi címer képével. A lobogó 

anyaga selyem, alját ezüst rojt szegi.  

A lobogó csak nemzeti és állami ünnepeken, valamint a község életében kiemelkedő 

alkalmakkor használható. A községi lobogó a nemzeti lobogóval együtt kerülhet felhúzásra.  

A lobogó használata az önkormányzati testület joga. 

Szabálysértést követ el, aki a lobogót megrongálja, vagy megsérti.  

A szabálysértés mértékét a körjegyző határozza meg. 

 

Hatálybalépés:  

 

Az Igal község címeréről és lobogójáról szóló rendelkezés a kihirdetés napján 1992. július 27-

én lép életbe.  

 

 

Dr. Sziva József                         Herczegné Szél Edit                           Czanyó Sándorné 

    körjegyző                                  polgármester                                         képviselő 

 

 


