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SZAKÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2011.(V. 16.) sz. rendelete a Szakály község címeréről, zászlajáról, 

pecsétjéről és díszpolgári cím adományozásáról szóló    8 /2006. /VI.10./ 

számú rendeletével  módosított 6/2000. (XI. 14) számú rendeletének 

módosításáról 

 

Szakály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Törvény 
l.§.(6) bekezdésének a./ pontjában biztosított jogkörében a település jelképeiről és azok 
használatáról, valamint a díszpolgári cím adományozásáról az alábbi rendeletet alkotja. 

Az önkormányzat jelképei 

1. §. 

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

 

A település címerének leírása 
 

2.§. 

A pajzs címer heraldikailag szabályos. Osztott három egyenes vonal választja három 
részre, többszörösen hasított. A színek egymás mellett vonal kontúr nélkül érintkeznek, 
találkoznak. A pajzs kerete vékony fekete vonal. 

Bal oldali felső kék egy aranyszínű gímszarvas fej található, hét csillaggal és a hold 
rozettával a gímszarvak között. Ez két régi legendát takar: 

-    a honfoglaló magyar szarvasüldöző legendáját, 
-    a csillagokból (Göncölszekér) kialakított szarvas legendáját. Mindez 

arra utal, hogy Szakály község már a honfoglalás idejében lakott terület volt. 

Ezen túlmenően kicsit előremutatva, turisztikai szempontból fontosnak tartjuk e tájra 
jellemző gímszarvas jelképként való feltüntetését. 

Felső jobboldali piros mezőben, arany színben a település katolikus templomának 
rajzolata látható, amelyre méltón büszkék a helyi lakosok. 

Alsó zöld mezőben jobbról a település mezőgazdasági profilját szimbolizálja a három 

búzakalász. 
Az alsó zöld mezőben balodalt a szőlőnek kiemelt jelentősége van, hisz 
dokumentumok, 
feljegyzések igazolják, hogy már az 1700-as években a domboldalon szőlőművelés 
folyt. 
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Ezekben az években a hőgyészi Mercy gróf és Eszterházy uradalom sokat pereskedett 
Csernéd birtoklásáért, ugyanis a szakályiak szőlőt telepítettek a csernédi domboldalra. 
Az alsó zöld mezőben a fentieken kívül még egy ezüstszínű hullámos pálya van, amely 
a Kapós folyót jelenti. 
A címeralakon, címerpajzson kívül két forma látható: 
Alul Szakály fekete színű felirat ezüstszínben, fecskefarkú zászlószalagon. 
A címerpajzs felső részén díszítő céllal a környező grófság címeréből kiragadva két 
aranyszínű levélmintát szerkesztettünk fekete kerettel. 

A címer hat színe: ezüst, arany, zöld, piros, kék, fekete harmonikusan kapcsolódik. 
Színösszetételi arány (CMYK)  

ezüst: 22/16/9/0  
zöld:   84/4/100/0  
piros:    4/99/96/0  
arany:   4/18/97/0                 (A címer rajzát a rendelet l. számú melléklet tartalmazza.) 

 

 
A címer használatának köre és szabályai 

3. §. 

 

(1) A község címere a település történelmi múltjára és a mai jellegzetességére utaló 
jelkép, a Magyar Köztársaság 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, jegyzőnek levélpapírok   

fejlécén, illetve borítékján; 
d.) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető 

emlékérmeken; 
e.) a községháza épületének bejáratánál, dísztermében (tanácskozó termében) 

és más protokolláris célt szolgáló helyiségében; 
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; 
h.) a polgármesteri hivatal helyiségeiben; 

(3) A 3.§.(2) bekezdése a.) - h.) pontjában meghatározottakon kívül az önkormányzat 
címerének használatát - kérelemre - a polgármester javaslata alapján a képviselő-
testület 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 javaslata alapján a 
képviselőtestület állapítja meg. 

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

4.§. 

 

(1) 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 díszítő tárgy mintapéldányát (rajzát, fénymásolatát stb.) 

(2) A címer használatára vonatkozó engedélyeknek 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.) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét. 

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

 
A település zászlajának és lobogójának leírása. 

 
6.§. 

(1) A zászólap - fekvő téglalap formátumú, 90 x 150 cm-es világos kék és ezüstszínű 
zászlóselyem, szélén aranyrojt.  
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      Az önkormányzat címere a zászlólap közepén - színes megjelenítéssel - a település 
nevének feliratával helyezkedik el. A zászló kétoldalas. A zászlórúd a baloldalra kerül 
úgy, hogy a zászlórúd számára a ráhajlás ezen a méreten kívül számolandó. 

(2) A település lobogója a zászló 90 fokkal történő elforgatásával jön létre. A 
lobogón az önkormányzat címere a település nevének feliratával együtt 
helyezkedik el. A lobogó kétoldalas. 

(3) A zászlón és lobogón megjelenő színek árnyalati tónusa, mindig a címerpajzson 
megjelenő színnel azonos, illetve azt leginkább megközelíti. 

(4) Az önkormányzat zászlaját és lobogóját a községházán a polgármester 
irodájában kell elhelyezni. 

     (A zászló rajzát az l. számú melléklet tartalmazza.) 

 

A zászló és lobogó használata 
 

7.§. 
 

(1) A zászló, a lobogó méretarányos változatai használhatók: 

a.) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával 
együtt; b.) a település életében jelentős események, ünnepségek és 
rendezvények alkalmából, 

más hivatalos zászlóval (zászlókkal) 
együtt; c.) a képviselő-testület ülésének 
helyszínén; 
d.) nemzeti, gyászesemények alkalmával, a fekete zászlóval együtt, félárbocra 
eresztve; e.) minden, a településsel összefüggő vagy az önkormányzat 
részvételével rendezett 

eseményen. 

(2) A zászló előállításának engedélyezésénél a címerre vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni 

A település pecsétjének leírása 

8.§. 

Kör alakú pecséttalp szélén peremmel. A pecsétmező közepén Szakály 
Község címerének kontúrrajza, melyet két oldalról és felülről nagybetűs körirat övez: 
SZAKÁLY KÖZSÉG 

(A hivatali pecsétnyomó rajzát az 1. számú melléklet tartalmazza.) 
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A pecsét használatának köre és szabályai 

9.§. 

(1) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét, az önkormányzat és más 
bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokoláris célból, 
továbbá kitűntető oklevelek hitelesítésekor használható. 
(2) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem 
alkalmazható. 

Díszpolgári cím és annak adományozása 

10. §. 

A község  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, díszpolgári címet alapít. 

A díszpolgári cím 

11. §. 

(1) A község „díszpolgára" cím adományozható annak a magyar vagy külföldi 
állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész 
életművével mind a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban 
olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó hírnevének 
öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként 
köztiszteletben áll. 

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

(3) A tárgyjutalom összegét a képviselő-testület az adományozással egyidőben állapítja 
meg.                                                                              

12. §. 

(1) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitűntető címet, valamint 
élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek a rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik. 

(2) A község díszpolgára: 

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

b.) elhalálozás esetén - családja beleegyezésével - az önkormányzat saját 
halottjának tekinti                   és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára.  
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Az elismerés adományozásának rendje 

13. §. 

 

(1) A díszpolgári cím március 15. alkalmával rendezett ünnepségen kerül átadásra..  

(2) Az elismerés odaítélése  a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

(3) A díszpolgári cím adományozásáról szóló oklevelet a polgármester adja át. Az 
adományozást  határozat formájában a jegyzőkönyvbe kell foglalni és részletesen 
meg kell indokolni. 

A díszpolgári díszoklevél tartalma 

14. §. 

(1) a díszoklevél tartalmazza: 
       -   az adományozó megjelölését, 

- a díszpolgári címet adományozó határozat számát és keltét; 
- az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását; 
- az adományozás keltét; 
- a polgármester és a jegyző aláírását; 
- a képviselő-testület pecsétjét. 

(2) A díszpolgári cím adományozását rövid életrajz és az érdemek rövid 
leírásával, díszes kivitelű albumba kell megörökíteni és nyilvántartani. 

Az elismerés visszavonása 

15. §. 

(1) A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra 
érdemtelenné válik. 

(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától 
jogerősen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni. 

16. §. 

(1) Az elismerésben részesített személyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást 
vezet, és gondoskodik a 12. §.(2) bekezdésében foglalt rendelkezések 
érvényesüléséről. 

(2) Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét a polgármesteri 
hivatal éves költségvetéséből kell biztosítani. 
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Záró rendelkezések 

 

17. §. 

Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérően vagy közösséget 
sértő módon használja fel, szabálysértést követ el, és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
sújtható. 

18. §. 

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) A hatályba lépéssel egyidőben a   8/2006. /VI.10./ számú rendeletével  módosított  
6/2000.( XI.14.) sz. rendelet 11.§-a, a 13.§-a hatályát veszti. 

 

 
 

 
                 
Törő Péter                                                        Zöld Zoltán 
polgármester                    körjegyző 
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1.számú melléklet 
SZAKÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2011.(V. 16.) sz. rendelete a Szakály község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről és 

díszpolgári cím adományozásáról szóló    8 /2006. /VI.10./ számú rendeletével  módosított 

6/2000. (XI. 14) számú rendeletéhez 

 

SZAKÁLY  KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK   JELKÉPEI 

 

 

 

 

KÖZSÉG   CÍMERE 

KÖZSÉG  ZÁSZLAJA 

 

POLGÁRMESTERI  PECSÉTNYOMÓ 

 

 

Tervezte:   Törő  György 

Népi iparművés 

SZAKÁLY 

 

A rómaiak az ídőszámítás elötti század végén Pannónia területén kelta törzsakre talál-tak. Ma  
Európában csak néhány helyen fordul elő régi kelta korabeli lelet, Szakályban ilyen kelta település 
nyomaira bukkantak 1969-től hat éves feltárási munkát irányított  
itt az MTA  régészeti intézetének munkatársa Gábber Dénes. 

Jelentős a Szakály – Öreghegyi avar sírmező feltárásának, ásatásának dokumentált 

anyaga is. (1939.) 

 

Már IV. László korában, 1273-ban a korabeli iratokban Szakál, Zakal néven szerepel. 

Szakállyal szemben a mostani malom környékén terül el Csernéd 6 korábbi nevén 

Csernyéd, Csernyel, ahol már 1351-ben is, majd 1399-től állandóan itt tartotta megye-

gyűlést 1543-ig, a törökök betöréséig. Ebben a korszakban annyira ritkán lakott volt a 

terület, hogy a török adóösszeírók 1573-74-ben hat adózót regisztráltak.  1581-től 

Csernédet rácok lakják. 

 

1700-as feljegyzések alapján egy halom választotta el a csicsói pusztát Szakály határától, 
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a Kapos vízén a szakályi „forgó malom” volt, a vízen túl, a szőlőhegy alatt a szakáli 

emberek éltek. 

 

Szakály lakossága mintegy 1600 fő, belterülete 221 ha, külterülete 3380 ha. Földrajzi 

helyzeténél fogva a községnek jelentős átmenő forgalma van. Lakói főként a mezőgazda-

ságból élnek, de a vasút és néhány nagyobb település közelsége más jövedelmezőbb 

lehetőséget is kínál. Ennek ellenére viszonylag magas a munkanélküliek aránya. De 

sokan kezdenek vállalkozásba. 

 

Az 1990-es években fafaragótáborok keretében helyi összefogással szépítették a település 

arculatát díszkapukkal, emlékhelyekkel, játszóterekkel.  

Szakály községnek korábban nem volt címere, pecsétnyomója nem ismert azonban a 

szomszédos, környező településeknek, a Kaposmenti falvak jelentős részének a 

pecsétnyomón „ lebegő ekevas, csoroszja, szőlőfürt „ található. Bezerédi Győző Dr. 

Dobos Gyula Levéltári Füzetek /1992/ II. füzetében olvasható. 

1760-ban Szakál nevű, 1719-ben falu, magyar lakta terület. 

  

Felhasználtuk még Kasza Sándor: Tolna megye kézikönyve (1997) továbbá Kammer 

Ernő történetíró feljegyzéseit. 

 

C Í M E R 
A címer pontos leírása a 6/2000.(XI.14.)számú rendelet 2.§-ában. 

 

A címer rajz  a melléklet 4-5.oldalai ábrázolják. 

 

Szakály község címerének heraldikai  részét, címerpajzs formáját, színösszetételét 

előzetesen megtárgyaltuk Mészáros Ferenccel, a tolna Megyei Önkormányzat Elnöki 

Kabinet munkatársával. Kikértük véleményét Dr. Say Istvánnak, a Tolna megyei 

Önkormányzat Közművelődési Szolgáltató Iroda vezetőjének is. 

 

 

 

KÖZSÉG  ZÁSZLAJA 

 
 
 

EZÜST SZÍNŰ  

______________________________ 

 

VILÁGOS KÉK 

 
 

A  zászló mértani közepén a település címere. 

 

Méret: MILLENEUMI  ZÁSZLÓ MÉRETE. 

 

Asztali zászlóval kapcsolatos bővebb információ:  
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Tolna Megyei Önkormányzat Elnöki Kabinet Irodánál, Mészáros Ferencnél. 

(Tel.: 74/411-211) 

 

 

POLGÁRMESTERI   HIVATALI  PECSÉTNYOMÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kőr alakú bélyegző, közepén a település címerével. 

Két oldalról és felülről nagybetűs körirat övez: SZAKÁLY KÖZSÉG. 

Mellékelve a KONTÚR rajz. 

 

 

Szakály, 2000. november 14. 

 

 

         Törő György 

                                  fafaragó népi iparművész 

 

 

 

 

 

 


