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2015/        számú HATÁROZAT 
Kovászna megye zászlótervének a jóváhagyására 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

a 2015. ___________ ülésén, 

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, Kovászna megye zászlótervének 

jóváhagyására, 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi, Közigazgatási és Területfejlesztési Igazgatóság szakvéleményét,  

- a szakbizottságok jelentéseit, 

- a 2015/141-es sz{mú törvény előír{sait, mely alapj{n a területi-közigazgatási egységek 

kitűzhetik és haszn{lhatj{k a saj{t z{szlójukat, 

látva az újraközölt 2003/52-es számú, a közigazgatsi döntéshozatal átláthatóságáról szóló 

törvény szerint a lakosságtól való véleménykérés eredményét, 

a 2001/215-ös számú, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 

közigazgatási Törvény 91. szakasza (1) bekezdése „f” betűje, valamint a 97. szakasza (1) 

bekezdése értelmében 

ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz – Jóváhagyja Kovászna megye zászlótervét, jelen hat{rozat szerves részét képező 

melléklet szerinti változat alapján. 

2. Szakasz – Jelen határozatot egy igazoló beadvánnyal együtt el lesz küldve a Regionális 

Fejlesztési és Közigazgatási Minisztériumhoz, a területi-közigazgatási egységek  

zászlóhasználatát szabályozó 2015/141-es számú törvény 3. szakasza, (2) bekezdése alapján. 

3. Szakasz – Jelen határozat megvalósításával Kovászna Megye Tanácsa elnökét és 

Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusához tartozó Jogügyi, Közigazgatási és 

Területfejlesztési Igazgatóságot bízzuk meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2015. ______________ 

 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 

 

Ellenjegyzi: 

VARGA ZOLTÁN 

Kov{szna megye jegyzője 
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INDOKLÁS 

Kovászna megye zászlótervének jóváhagyására 

 

A címer és a zászló a legfontosabb egyediesítő jelképek, amelyek egy területi-közigazgatási 

egységet jellemeznek, a mi esetünkben Kovászna megyét. 

Kovászna megye címerét a 2007 augusztus 7-i 925-ös számú Kormányhatározattal 

hagyták jóvá, (a 2007 augusztus 17-i 567-es számú Hivatalos Közlönyben közölték). 

A 2015 június 11-i 412-es számú Hivatalos Közlöny I. Részében megjelent a 

2015.06.10/141-es számú törvény, mely alapján a területi-közigazgat{si egységek kitűzhetik és 

használhatják a saját zászlójukat. 

Ez a törvény meghatározza azokat a feltételeket, melyek alapján a területi-közigazgatási 

egységek jóv{hagyj{k, kitűzik és haszn{lj{k a saj{t z{szlójukat, mint helyi jelképet. 

A fent említett törvény előír{sai alapj{n mindegyik területi-közigazgatási egység saját 

határozata alapján a Kormány jóváhagyását kérheti az általa elfogadott saját zászlójára. Ennek 

következtében, miután a tervezetet közvitára bocsátották, illetve a lakosok véleményezését 

kérték, ki kell választani a legreprezentatívabb változatot, Kovászna Megye Tanácsa elfogadja 

Kovászna megye zászlótervezetét és jóváhagyásra elküldi a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási 

Minisztériumhoz. 

Ugyanakkor a 2. szakasz 4. bekezdése meghatározza azt is, hogy a területi-közigazgatási 

egységek zászlóira felkerülhetnek a helyi területi-közigazgatási egységek törvény által 

jóváhagyott címerei, valamint ezek megnevezései is. 

Kovászna Megye Tanácsa kezdeményezte a megyezászló tervezetének elkészítési eljárását. 

Ezért szakemberhez, Kovászna megyei, sepsiszentgyörgyi Szekeres Attila István egyéni 

vállalkozóhoz (PFA) fordult. Dr. Szekeres Attila István a történelemtudományok doktora, 

szakterülete a heraldika, a Román Akadémia Országos Címertani, Genealógiai és Pecséttani 

Bizottsága által akkreditált címergrafikus (2005/1-es tanúsítvány). 

Két változat készült: 

A változat 

Fektetett téglalap alakú textília, melynek szélessége úgy aránylik a hosszához, mint 2:3. A 

téglalap kék mezejét széles arany sáv vágja 1-3-1 méretarányban. Az arany sáv közepét 

Kovászna megye hivatalos címere foglalja el. A zászló színeit a címer mázai határozzák meg. A 

pajzs mezejének kékjét kapta a két külső s{v, a középső a címerben levő nap m{z{t, aranyat 

kapott, arra utalva, a nap mindenkire ragyog (Petronius: Sol omnibus lucet). 

 



B változat 

Fektetett téglalap alakú fehér textília, melynek közepét Kovászna megye hivatalos címere 

foglalja el. A kék mezejű címer fehér alapon jelenik meg, ezáltal hangsúlyosabbá téve a heraldikai 

jelképet. 

 A törvénynek megfelelően az így elkészített tervezeteket közvitára, illetve a laksok 

konzultálására kell bocsájtani, a tanács kiválasztja a reprezentatív változatot. 

E két tervezet közül Kovászna Megye Tanácsa elfogadja a reprezentatív változatot és a vele járó 

dokumentációval együtt elküldi a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztériumhoz, 

hogy miután kikérték az Országos Címertani, Genealógiai és Pecséttani Bizottság véleményét, a 

dokumentációt terjesszék elő végleges jóváhagyásra Kormányhatározat által. 

 

 

 

 

 

 

 TAMÁS  Sándor 

 elnök 
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