
I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI: 
 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/egyház/szervezet/vállalkozás) 
neve: Települési Értéktár Bizottság, POLGÁRMESTERI HIVATAL, 2119 Pécel, 
Kossuth tér 1. +36 (28) 452 751, ertektar@pecel.hu 

 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai 
Név: Települési Értéktár Bizottság, Pécel, Heltai Miklós elnök 
Levelezési cím: 2119 Pécel, Korányi u.14.  
Telefonszám: +36 (28) 788 940 
E-mail cím: heltai.miklos@digikabel.hu 
 
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI: 
1. A nemzeti érték megnevezése: Pécel Város címere és zászlaja. 

 
2. Fellelhetőségének pontos helye: Pécel Város Önkormányzatának 

határozatai; Pécel Város Önkormányzatának iratain díszítő elemként, Pécel Város 
Polgármesteri Hivatalának homlokzatán. 

 
3. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: 

települési értéktár. 
 

4. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és 
történetének leírása: 

 
 

Pécel Város önkormányzata 1994-ben határozott Pécel Város címerének 
elfogadásáról, a címer tervét Pannonhalmi Zsuzsanna keramikusművész készítette, a 
városháza homlokzatán lévő művészi kerámiacímer szintén az ő munkája. (Pécel város - 
Magyar Állami Jelképek; http://www.nemzetijelkepek.hu › onkormanyzat-pecel): 

 
Pécel város címere csücskös talpú pajzs, kék pajzsfőjének alján a pajzs széleit 

érintő zöld hármashalom, alatta ezüst hullámos pólya (folyó). A pajzs osztott alsó 
kétharmadának jobb oldali része vörössel és ezüsttel hétszer vágott. A bal oldali vörös 
mezőben zöld talajon jobbra forduló, fejével visszafelé tekintő arany bárány felemelt 
jobbjával átlós helyzetű fekete pátriárcha keresztet tart. 

A község címerében a vágások a birtokos Chouy-Chanel családra, a pajzsforma 
a Szemere családra utal, továbbá a pajzs két fő színe, a vörös és a kék a Ráday családra. 
A folyó a régi címer megőrzött motívuma, a bárány a kereszténységet jelképezi. 

 
Pécel zászlaját a Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2011 (XI.2.) 

önkormányzati rendelete határozza meg (rendelet a Pécel név, valamint az 
Önkormányzat jelképeinek használatáról). 

 
Pécel címerének és zászlajának leírása és használatának összefoglaló 

szabályozása megtalálható Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2015. (VI. 4.) önkormányzati rendeletében 
(https://pecel.hu/dokumentum/1gQDUP4YStIccM1FFlWlijPpWk-UwU6t1). 



           
         
                                               
 
5. Indoklás az értéktárba történő felvételre:  
Pécel Város címere jelképesen megjeleníti településünk természeti és történelmi 

értékeit, összekapcsolva a magyar államiság hagyományaival. A városháza homlokzatán 
lévő címer önmagában is jelentős művészi értéket reprezentál. A címer és zászló 
használata városunk lakói számára az önazonosság átéléséhez biztosít lehetőséget. 

 
6. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája 

(bibliográfia, honlapok, multimédiás források): 
III. MELLÉKLETEK 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 

dokumentációja. 
 
2. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására 

vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat. 
Pécel, 2022. 02. 05. 
         
Heltai Miklós 
javaslattevő aláírása 
 
 


