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Mezőfalva nagyközség címer, zászló és pecsét alkotásáról, használatárnak módjáról 
 

1. §.  Az önkormányzat jelképei: címer, zászló és pecsét. 
 
2. §. A címer leírása. 

 
      A címer alakja: pajzs 

A címer alsó harmada zöld színű, mely egy mezőt fejez ki. Ez a mező utal a község 
nevére, Mezőfalvára, valamint a község mezőföldön történő elhelyezkedésére. Kifejezi 
ezen kívül a község életében jelentős szerepet játszó mezőgazdaságot is. A címer felső 
kétharmad részre piros színű, melyben jobbról baloldali átlós irányban három fehér sáv 
látható. Ez a három fehér sáv a község 1811-es alapításkori három utcáját jelöli. 
A három fehér sáv feletti piros mezőben aranysárga búzakalász látható, mely a községben 
elterjedt gabonatermelésre utal. A három fehér sáv alatti jobb oldali részben a zöld 
mezőben álló állat egy őrdaru, mely a Ciszterci Rend címerállata. A község címerében 
való jelenlétének az oka, hogy a település 1945-ig ezen rend birtoka volt. 
 
 

3. §. A zászló leírása: 
 
Mezőfalva Nagyközség zászlaja négyszög alakú, fehér színű, melynek széleit piros-fehér-zöld 
színek keretezik. Selyem anyagú, melyben a címer középen helyezkedik el. 
 
4. §. A címerhasználat módja: 
 
(1.) Mezőfalva nagyközség címerét kizárólag utaló, díszítő jelképként, általában az alábbi 

esetekben és helyeken lehet használni: 
 
a.) önkormányzati képviselőtestületi meghívón, 
b.) a község életével, történetével összefüggő kiadványokon, 
c.) képviselőtestület által kiadott okleveleken, emléklapokon, kitüntetéseken, jelvényeken, 
d.) a község nemzetközi kapcsolataival összefüggő iratokon, 
e.) az önkormányzati hivatal tanácskozó termében, hivatalos helyiségeiben, díszítőelemként 

középületekben. 
f.) polgármester, jegyző, polgármesteri hivatal dolgozója, intézményvezetők, a szakmai 

névjegykártyájukon, 
g.) a mezőfalvi sportegyesület keretében sportolók a sportmezükön. 
h.) a polgármester és a jegyző hivatali levélpapírjain, kivéve a hatósági és önkormányzati 

határozatokat. 
i.) intézmények helyiségeiben. 
 
(2) A címer hatósági munka során nem alkalmazható. 
 
(3) A Magyar Köztársaság címerével való együttes használat esetén az állami címernek, az 
elhelyezésével vagy más megkülönböztető módon elsőbbséget kell biztosítani. 
 
 
 



 
5. §. A zászló használatának módja: 
 
(1) A zászlóból el kell készíteni egy olyan példányt, amelynek anyaga selyem, és a címer kézi 

hímzésű. Ez megőrizendő zászló a polgármesteri hivatal épületében. 
(2) A zászló más anyagból is előállítható, amely a leírt és elkészített zászlóval azonos színű. 
(3) A zászló lobogóként is használható. 
 
6. §. A pecsét leírása: kerek alakú, melyben a címer a 2. Pont szerinti tartalmán túl, körirat 
szegélyezi az alábbi szöveggel: Mezőfalva Nagyközség pecsétje. 
 
7. §. A pecsét használatának köre, módja: 
 
(1) A pecsétlenyomatot az alábbi esetekben lehet használni: 
 
a.) önkormányzati képviselőtestületi meghívón, 
b.) képviselőtestület által kiadott okleveleken, emléklapokon, 
c.) polgármester, jegyző által írt leveleken, kivéve a hatósági és önkormányzati ügyekben 

hozott határozatokra. 
 
(2) A pecsétből egy darab fémlenyomatot ki kell készíttetni, továbbá egy darab 

gumilenyomatot.  
 
8. §. E rendelet 1995. október 1-jén lép hatályba. 
 
 
Mezőfalva, 1995. Szeptember 12. 
 
 
 
Varga László         Dr. Nemes Antal 
polgármester                                      jegyző 
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