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A község címeréről, zászlójáról és azok használatáról

A községcímer leírása
1. §
(1) Címer pajzs felül egyenes, az oldalai függőlegesek, majd a pajzs talpának
közepére kis nyúlvány illeszkedik (csúcsköztalpú pajzs/. A kék alapú pajzsmezőbe
kiterjesztett szárnyú fehér színű pelikán található, mely mellét feltépve táplálja
három kicsinyét a sárga színű fészekben, amely zöld mezőben helyezkedik el a
pajzs talpban. A pajzs jobb és bal oldalán egy-egy sárgaszínű búzaszál található.

A községcímer használatának feltételei
2. §
(1) Az alapcímer díszítő és utaló jelképként kizárólag az alábbi esetekben
használható fel:
a) a község zászlóján,
b) a községháza épületén, tanácskozótermében, házasságkötő termében, az
önkormányzat tisztségviselőinek hivatali helyiségeiben, intézményeinél,
c) protokolláris és ünnepélyes rendezvényeken,
d) a község polgármestere hivatali jelvényeként,
e) a község önkormányzata és polgármestere által kiadott díszokleveleken,
emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken,
f) az önkormányzat meghívóin,
g) a község önkormányzati tisztségviselői által használt protokolláris
levélpapíron, valamint az ahhoz tartozó borítékokon, továbbá a képviselői és
polgármesteri hivatal vezetői névkártyákon,
h) a község életével, történelmével foglalkozó ismeretterjesztő, vagy ilyen jellegű
önkormányzati kiadványokon, plakátokon,
i) a községgel kapcsolatos kiállításokon,
j) a községre utaló emlék- és ajándéktárgyakon,
k) a községgel összefüggő nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi
propagandában,
l) jelvényként,
m) a községhatárt jelző helységnév-táblákon.
(2) A községcímer hatósági eljárás során nem alkalmazható.

A községcímer használatának engedélyezése
3. §
(1) A községcímer használatát a polgármester a 2. § (1) bekezdés c), h), i) és k)
pontjai esetében engedélyezheti, ha
a) a község címerét vagy a község közösségéek méltóságát nem sérti,
b) a felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy sem belföldön, sem külföldön
védjegyként nem jegyezteti be, árujelzőként pedig kizálóag a helyileg
előállított termékeken használja,
(2) Engedély a községcímer használatához az önkormányzat szervei részére a 2. §
(1) bekezdés b), c), d), e), f), g), h) és k) pontjai esetében nem kell.
(3) A községcímer előállítására, forgalmazására, kicsinyítésére és nagyítására
vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell, hogy
a) a községcímer kizárólag hiteles alakban, az ábrák formai hűségének,
méretarányainak, továbbá színeinek megtartása mellett állítható elő,
b) a községcímer fémből, fából, bőrből vagy más anyagból csak az anyag saját
színében, vagy alapszínezéssel készíthető,
c) az ipargyakorlásra, a kereskedelemre a szerzői jogra vonatkozó szabályok
kötelező érvényűek.
A községzászló és lobogó leírása
4. §
(1) A zászló fehér alapon párhuzamosan két sárga vízszintes csíkkal, amely
közrefogja a község címerét.
(2) A lobogó fehér alapon párhuzamosan két sárga függőleges csíkkal, amely
közrefogja a község címerét.
A községzászló és lobogó használata
5. §
(1) A községzászló és lobogó használható:
a) nemzeti, községi ünnepeken, helyi önkormányzati rendezvényeken, valamint
protokolláris alkalomkor,
b) megkülönböztetésül több település részvételével tartott rendezvényeken,
c) területi rendezvényeken,
d) önkormányzati intézmények ünnepségein.

(2) A polgármester – kérelemre – üzem, intézmény, vállalkozók részére
engedélyezheti – külső díszítő elemként a községzászló, lobogó használatát.
(3) A községzászló, lobogó az állami zászló használatát nem helyettesíti és
használatakor a nagysága nem haladhatja meg annak méretét.
(4) Községzászló, lobogó készítésére a polgármester ad engedélyt.
Vegyes rendelkezések
6. §
(1) Szabálysértést követ el és 10.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki
a) a községcímert engedély nélkül vagy a használatára vonatkozó engedélytől
eltérő módon felhasználja, illetőleg a szabályozó rendelkezéseket egyéb
módon megszegi, vagy kijátssza,
b) a községzászlót, lobogót a rendelet szabályaitól eltérően használja, vagy
kereskedelmi forgalomba hozza.
(2) A szabálysértési eljárás
hatáskörébe tartozik.
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7. §
Az önkormányzati rendelet 1993. június 7. napján lép hatályba.
Szitás József sk.
polgármester

Dr. Adorján József sk.
jegyző

Kihirdetve: 1993. június 8-án.
Dr. Adorján József
jegyző

