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8/2005.(VI. 27.) számú önkormányzati rendelete 
 
 

Vizsoly község címeréről és zászlójáról 
 
 

 
Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. törvény 
1. § (6) bekezdés a) pontjában és 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében Vizsoly község 
címerétől és zászlójáról, valamint azok használatának rendjéről a következő rendeletet alkotja:  
 
 

Az önkormányzat jelképei 
 
1. § 

 
(1) Az önkormányzat jelképei a település múltjára utaló, díszítő szimbólumok. 
(2) Az önkormányzat jelképei: a címer és a zászló.  

 
 
 

A címer leírása és a címer használatának rendje 
 
 

2. § 
 
Vizsoly község címerének leírása:  
A címerpajzs lekerített csücskös talpú, mely emlékeztet az egykori Abaúj vármegye és a 
magyarországi református egyháztestek címerpajzs formáira. A címerpajzs felső és alsó címermezőkre 
oszlik.  
A felső címermezőben kék színű háttérben, a zöld hármas halmon, glóriás fehér színű, hátratekintő 
Isten Báránya látható, mely mellső lábával egy fehér színű vörös kereszttel díszített zászlót tart. A 
zászlórúd végét is kereszt díszíti. A zöld hármashalom alatt ezüst színű hullámos pólya van 
elhelyezve. A zöld hármashalom a közeli Zempléni-hegyeket, az ezüst hullámos pólya pedig a község 
határában található Hernád folyót jelképezi.  
A zászlós bárány a Vizsolyban található görög- és római katolikus, valamint a református vallású 
közösségeket egyaránt jelképezi, de ennél mélyebb jelentéstartalmat is hordoz.  
A Bárány jobb mellső lábával tartott kereszt alakú zászlótartó rúd Jézus kereszthalálát és szenvedéseit, 
a fehér zászlón ábrázolt vörös kereszt pedig Jézus kiontott vérét jelképezi. A címermező jobb felső 
sarkában aranyló Nap, a bal felső sarkában növekvő ezüst Hold került elhelyezésre. A két égitest 
együttes ábrázolásának fontos jelentéstartalma van. 
Az alsó címermező jobb és bal oldali címermezőkre oszlik. A jobb címermezőben vörös színű 
háttérben egy 1589-90 közötti kinyomtatott aranyszegélyű nyitott könyv található, fehér színű lapjain 
átlósan elhelyezett jobbról-balra dőlő lúdtollal, a könyvlapok szegleteiben Alfa és Ómega betűjelekkel. 
A nyitott könyv a Károlyi Gáspár gönci prédikátor által lefordított magyar nyelvű Bibliára és a 
Vizsolyban történt kinyomtatásra emlékeztet.  
A nyitott Biblián átlós ábrázolásban látható fontos elem a lúdtoll, vagy penna, mely az írásbeliség 
kezdete óta az írásrögzítésnek legfontosabb eszköze volt.  
Emellett mélyebb jelentéstartalmat is hordoz.  
A nyitott könyvlapokon ábrázolt Alfa és Ómega betűjelek is fontos jelentéssel bírnak.  
A bal alsó címermezőben kék színű háttérben, aranyszínű postakürt látható, aranyszínű díszítéssel. Ez 
a címerkép az egykori postakocsi lóváltó állomásra és postahivatalra emlékezteti a falu közösségét. 



Ismeretes, hogy Vizsoly község az egykori Miskolcot, Kassával és a lengyelországi városokkal 
összekötő bor- és sóútvonal mentén található. Kassa előtt itt volt az utolsó fontos váltóhely. A lóváltó 
állomások és postahivatalok évszázadok alatt kialakult jelképe a postakürt, melyet jelzésre és figyelem 
felkeltésre használtak.  
A címerképek mellett a színeknek is fontos jelentéstartalmuk van.  
A címerpajzs alatt kék színű szalag található aranyszínű betűkkel és számokkal. 
Vizsoly község névalakja az 1215-ös első írásos említés, a 2005-ös évszám a címer alkotás időpontjára 
utal, valamint a görög- és római katolikusokat jelképező kettős kereszt, és a református vallásúak 
nyolcágú Kálvin-csillaga látható.  
 

3. § 
 

Vizsoly község címere olyan jelkép, amely utal a település múltjára és jelenére, de nem helyettesíti a 
Magyar Köztársaság címerét.  
 

4. § 
 

Vizsoly község címerét használni lehet:  
- az önkormányzat zászlóján és lobogóján; 
- az önkormányzat körpecsétjén; 
- az önkormányzat polgármestere számára készült levélpapírok fejlécén; 
- az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon; 
- a községháza tanácskozó termében; 
- az önkormányzat polgármestere és a körjegyző irodájában; 
- az önkormányzat által megjelenített kiadványokon, emléktárgyakon;  
- a községbe vezető utak mellett kihelyezett táblákon; 
- a közterületen felállított emlékoszlopokon, közterületi szobrok talapzatán; 
- az önkormányzat gépkocsiján.  

 
5. § 

 
A 4. §-ban meghatározottakon kívül más természetes személy vagy jogi személy számára a címer 
használatát – a polgármester előterjesztése és javaslata alapján – a képviselő-testület engedélyezheti az 
önkormányzati ügyek intézésére vonatkozó szabályok szerint.  
 
 

6. § 
 

(1) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért gyártási és 
forgalmazási díjat kell fizetni.  

(2) Az (1) bekezdésben körülírt díj mértékét a polgármester javaslatára a képviselő-testület 
állapítja meg éves átalány formájában. A nem teljes évre fizetendő díj megállapításánál az 
éves átalány összegét kell alapul venni.  

 
7. § 

 
(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:  

- a kérelmező neve (megnevezés), címe; 
- a címerhasználat célja; 
- a címerhasználat mennyiségi mutatói; 
- a címer előállítása esetén a felhasznált anyag megnevezése; 
- a címer díszítési célú felhasználása esetén a díszítendő tárgy rövid bemutatása és rajza.  

(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell a következőket: 
- az engedélyes neve (megnevezés), címe; 
- az engedélyezett felhasználás célja; 



- címer előállítása esetén a felhasznált anyag megnevezése és az előállítható darabszám; 
- a terjesztésre, vagy a forgalomba hozatal módjára vonatkozó kikötések; 
- a címer használatáért fizetendő díj összege.  

(3) A (2) bekezdés szerint kiadott engedélyekről a polgármester nyilvántartást vezet.  
 

8. § 
 

(1) A 7. § (2) bekezdése szerinti engedély kiadását a képviselő-testület megtagadja, ha a címer 
tervezett használata Vizsoly község hírnevét sértené.  

(2) A kiadott engedélyt a polgármester kezdeményezésére visszavonhatja a képviselő-testület, ha 
a címer használata az engedélyben foglaltakról eltérő módon történik vagy sérti Vizsoly 
község hírnevét, a címer szimbolikus jellegét.  

 
9. § 

 
(1) Vizsoly község címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a  hiteles 

ábrázolást. 
(2) Amennyiben nincs lehetőség a címer eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a 

hordozó anyag (fém, fa, bőr, kerámia…stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak 
megtartásával történhet.  

 
 

A zászló és lobogó leírása, használatuk rendje 
 

10. § 
 
Vizsoly község zászlaja fekvő téglalap alakú, méretaránya 1:2, anyaga: fehér selyem, közepén a címer 
van elhelyezve. A zászló széleit kifelé mutató piros-zöld váltakozó színű farkas-fogazat dísziti.  
 
 

11. § 
 

Vizsoly község lobogója álló téglalap alakú, méretaránya 2:1, anyaga fehér selyem, közepén a címer 
van elhelyezve. 
 
 

12. § 
 
A zászló és a lobogó használható:  

- hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt; 
- Vizsoly község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmával más 

hivatalos zászlóval, zászlókkal együtt; 
- A Vizsoly községgel összefüggő vagy a Vizsoly község képviselőinek részvételével 

megtartott rendezvényeken; 
- gyászesemények alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbocra eresztve; 
- az önkormányzat képviselő-testülete ülésének helyszínén.  

 
13. § 

 
A zászló előállításának engedélyezésénél a 7-9. §-okban foglaltak szerint kell eljárni.   
 
 
 
 
 



Záró rendelkezések 
 

14. § 
 

(1) Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, vagy a 7. §, illetve a 13. § alapján kiadott 
engedélyben foglaltaktól eltérően használja, szabálysértést követ el és 30.000.-Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal sújtható.  

(2) A szabálysértési eljárás (1) bekezdés alapján történő lefolytatása nem zárja ki a 7. §, illetve a 
13. § alapján kiadott engedélyek visszavonásának lehetőségét.  

 
 

15. § 
 

Ez a rendelet 2005. július 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
Vidák István sk.        Bihi Miklós sk.  
  körjegyző         polgármester  

 
 

 


