Iborfiai Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2011(II.28.) számú rendelete
a község címeréről, zászlójáról ,
azok használatáról.-

1.§.
A község címere, zászlója és pecsétje

(1) Iborfia címere: Pajzsfőnél vörössel vágott, kékkel és zölddel hasított csücsköstalpú pajzs
első vörös mezejében, két egymással szembeforduló arany oroszlán áll,második kék
mezejében lebegő, fekete tetővel borított arany harangtorony, harmadik mezejében egymással
keresztezett, nyelükön álló, elől befelé forduló arany kasza, hátul arany gereblye, mögöttük
középen egy szál arany búzakalász, mind lebegőn. A címerpajzs fölé helyezett arany szalagra
fekete betükkel a település neve: IBORFIA
A címer szimbolikája: A község területe az 1848-as évekig leginkább nemesek által
lakott terület volt, ennek jelképei a vörös pajzsfőben látható arany oroszlánok. A pajzs kék
mezejére helyezett harangláb, a falu mai harangtornyának stilizált képe, mely az
összetartozás, a hit szimbóluma, A zöld mezőben aranyló mezőgazdasági eszközök a
településen élő emberek mai életére, Iborfia értékes természeti környezetére, falusi jellegére
mutatnak.
(2) A községi zászló leirása: A zászlólap 2:1 arányú,fekvő téglalap alakú, 8/10-1/10-1/10
arányban, fehérrel-vörössel-zölddel, függőlegesen osztott kelme. Az önkormányzat címere a
zászlólap fehér mezejének mértani közepén került elhelyezésre. A zászlólap lengő vége
arannyal van rojtozva. A községi zászlóból egy példányt az önkormányzati helyiségben kell
állandó jelleggel elhelyezni.
A községi lobogó leirása: A zászlólap 1:2 arányú, álló téglalap alakú, 8/10-1/10-1/10
arányban, fehérrel-vörössel-zölddel, vizszintesen osztott kelme. Az önkormányzat címere a
zászlólap hosszanti tengelyében, a rúdtól 1/3, a szabad végétől 2/3 egységnyi távolságra
helyezkedik el. A zászlólap alsó éle arannyal van rojtozva.

2.§.
(1) A község címere kizárólag díszitő és utaló jelképként használható.
Hivatalos eljárás és hatósági tevékenység során nem alkalmazható.
(2) A község címerének, zászlójának TÁM.példányait az önkormányzat
hivatali helyiségében kell őrizni.
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3.§.
A község címerét – engedély nélkül – utaló és díszitő jelképként az alábbi esetekben szabad
használni és alkalmazni:
a./ a község zászlóján,
b./ a Faluház épületén, és tanácskozó termeiben,
c./ a képviselőtestület,vagy a körjegyzőség által kiadott és Iborfia történetével,
életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon,
d./ a képviselőtestület által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, emlékplaketteken, jelvényeken, valamint a testület által alapított kitüntetéseken,
e./ az önkormányzat protokolláris rendezvényein úgy hogy az állami címer jelentőségét ne
kisebbítse,
f./ a polgármester, az alpolgármester és a körjegyző részére, kizárólag protokolláris felhasználásra készített levélpapíron, boritékon,
g./ a polgármester, a képviselők, valamint a körjegyző az önkormányzathoz való tartozását
kifejező névjegykártyán,
h./ matrica formában a képviselőtestület által a lakosság részére biztosított esetekben.
4.§.
(1) Kizárólag engedély alapján szabad a község címerét utaló és díszitő jelképként alkalmazni
vagy használni:
a./ a községben működő intézmények és társadalmi szervezetek által kiadott és a községgel vagy az intézmény, ill. társadalmi szervezet történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon,
b./ a községet érintő kiadványokon,
c./ cserezászlókon,
d./ jelvényként,
e./ a községben rendezett jelentősebb kulturális, szakmai és sportrendezvényeken,
f./ a községre utaló emlék és ajándék-tárgyakon,
g./ egyéb, a kérelemben megjelölt egyedi esetekben.
(2) A község címerét védjegyként felhasználni, ilyen célra engedélyt kiadni nem szabad.
5.§.
(1) Iborfia község zászlója engedély nélkül használható:
a./ a Faluház tanácskozó termeiben, a polgármester irodájában és a képviselőtestület
ülésein,
b./ zászlórudon felvonva, az állami és nemzeti ünnepeken, a önkormányzat rendezvényein és ünnepségein,
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6.§.
Kizárólag engedély alapján szabad a község zászlóját használni:
a./ a község életében jelentősebb – kizárólag helyi – események és rendezvények alkalmával,
b./ megkülönböztetésül a többi település részvételével tartott rendezvényeken,
c./ cserezászlóként és elismerésként,
d./ a települések közötti bel-és külföldi kapcsolatokban,
e./ minden olyan esetben amikor a képviselőtestület indokoltnak tartja, ill. a polgármester
engedélyezi.
7.§.
(1) A község címerét és zászlóját – mint utaló és díszítő jelképet – kizárólag hiteles alakban,
az ábrázolás hűségének, méretarányok és a színek pontos betartása mellett szabad felhasználni ill. alkalmazni.
(2) Indokolt esetben a külön engedélyben megjelölt módon engedélyezhető, hogy a község
címere kizárólag az alapanyag színében ( bőr, fém, stb. ) készüljön.
(3) Kizárólag a 3.§.(f) pontjában jelölt hivatalos leveleken lehetőség van a címer fekete-fehér
színekben való ábrázolására.
(4) A község címerét és zászlóját csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, ami nem sérti a
hiteles ábrázolását.
8.§.
A község pecsétjének kizárólagos használati jogát a polgármester gyakorolja.
9.§.
(1) A község címerének és zászlójának a jelen rendeletben foglalt rendelkezések szerinti
felhasználását, alkalmazását, vagy forgalomba hozatala céljából történő előállításátkérelem alapján – a polgármester engedélyezheti.
(2) Az engedély kiadásáért díj állapítható meg, melyre a polgármester jogosult.
(3) A díj lehet egy meghatározott összeg, százalékos arány vagy az előállított termék
meghatározott darabszáma.
10.§.
(1) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a./ a kérelmező ( felhasználó ) megnevezését és címét,
b./ a címer vagy zászló felhasználásának, ill. előállításának célját,
c./ az előállítandó mennyiséget,
d./ a forgalombahozatal, ill. terjesztés módját,
e./ kereskedelmi forgalom esetén a címerrel díszitendő tárgy egységárát,
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f./ a címer használatának időtartamát.
(2) A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszitett tárgy, kiadvány, stb. egy példányát, vagy
fényképét, esetleg tervét. Az engedély megszerzését követően az előállított tárgy egy
példányát és annak fényképmásolatát is be kell nyújtani, melyet a községházán meg kell
őrizni.
(3) A polgármester az engedély iránti kérelem benyújtására a fentieken túlmenő előírásokat
is megállapíthat.
11.§.
A címer vagy zászló használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a./ az engedélyes megnevezését és címét,
b./ az engedélyezett felhasználási cél megjelölését,
c./ az engedély érvényességének határidejét,
d./ előállítás esetén az engedélyezett mennyiséget,
e./ a terjesztés, ill. a forgalombahozatal módjával kapcsolatos kikötéseket,
f./ a felhasználással kapcsolatos egyéb előírásokat,
g./ a díj mértékét, befizetésének módját és határidejét.
12.§.
(1) A címer vagy a zászló használatát, alkalmazását, vagy előállítását nem szabad megengedni, a kiadott engedélyt pedig vissza kell vonni, ha a használat, vagy a forgalombahozatal módja vagy körülményei a községet, a község lakosságának érzületét,
jogait vagy jogos érdekeit sérti, ill. veszélyezteti.
(2) A polgármester az engedély kiadását indokolással megtagadhatja.
(3) A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a felhasználó e rendeletben vagy a részére
kiadott engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti, nem tartja be.
Ill. a megállapított határidőre kötelezettségeiknek nem tesz eleget.
(4) A címernek az emléktárgyakon, érméken, jelvényeken, más tárgyakon és a kiadványokon
történő felhasználásához ezen rendelet alapján kiadott engedély nem mentesíti a kérelmezőt más jogszabályok által a termék, jelvény, kiadvány, stb. tervezésére , előállítására ,
forgalombahozatalára előírt egyéb engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól.
13.§.
(1) A kiadott engedélyekről a Körjegyzőség nyílvántartást vezet. A nyílvántartás tartalmazza a 10.§.(1) és (2) bekezdésben meghatározottakat.
14.§.
(1) A kérelmet irásban lehet benyújtani, a természetes személy ügyfél a kérelmet távbeszélő útján is előterjesztheti.
(2) Ha az eljárás során a hatóság és az ügyfél távbeszélőn veszi fel a kapcsolatot, arról
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hivatalos feljegyzést kell készíteni. A hivatalos feljegyzést kell készíteni az 5.§.(1)
bekezdésében foglalt adattartalommal. Ez esetben távbeszélő útján történhet a
hiánypótlás és hiánypótlási felhívás, az idézés és a bizonyítékok ismertetésének
határnapjáról szóló értesítés.
(3) Az ügyfélnek ill. az eljárás egyéb résztvevőjének kérelmére a hatóság az eljárási
cselekményről, döntésről papír alapú értesítést küld.
(4) Nem lehet az ügyféltől szakhatósági állásfoglalás csatolását kérni, ill. nem kérhető
olyan adat igazolása, amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített
nyilvántartásának tartalmaznia kell.
15.§.
Szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő bírsággal sújtható, aki
a./ a község címerét, vagy zászlóját e rendeletben foglaltaktól eltérően használja, alkalmazza
vagy forgalomba hozza, ill. ilyen célból előállítja,
b./ az engedélyben előírt feltételeket megsérti, vagy kijátsza.
16.§.
Ez a rendelet 2011.március 1.napján lép hatályba.

Iborfia,2011.február 24.

Dr.Szemes Róbert
körjegyző

Lakatos József
polgármester

Kihirdetve:
2011.február 28.

Dr.Szemes Róbert
körjegyző
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