Nagyhajmás Község Önkormányzati
Képviselő-testülete
7/2001/VI.15./
rendelete
a helyi címer és zászló alapításáról és
használatának rendjéről

Nagyhajmás Község Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990.évi LXV. tv. 16 §-ában kapott
felhatalmazás alapján a település múltjára, hagyományaira utaló jelképként helyi címert valamint
zászlót alkot.
Bevezető rendelkezés
1.§
Jelen rendelet Nagyhajmás község területén tevékenységet kifejtő szervekre, intézményekre,
magánszemélyekre terjed ki.
A címer leírása
2.§
A csücskös talpú pajzs három mezőre oszlik. A pajzs külső díszítő kontúrral rendelkezik. A három
mező közül az elsőben kék háttérben két ezüst torony látható.
A második mezőben vörös alapon ezüst színű hagymafej van.
A harmadik egyesített mezőben arany háttérben zöld dombok. A dombok felett ezüst színű nap és
hold látható. A Nap 16 – nyolc egyenes és nyolc hullámos – sugarat tartalmaz.
A címer használatának köre és szabályai
3.§
/1/ Az önkormányzat címerét mint díszítő és utaló jelképként lehet használni:
a/ az önkormányzat körpecsétjén, amely gumibélyegző amely 30 mm átmérőjű, s megfelelő
körirattal van ellátva.
b/ az önkormányzat zászlaján,
c/ az önkormányzat leveleinek fejlécén illetve borítékján,
d/ a Községháza valamint az önkormányzat intézményeinek bejáratánál a vezető irodájában,
e/ az önkormányzat által megjelentetett a település életével foglalkozó kiadványokon meghívókon,
emléktárgyakon,
f/ a községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál levő táblán,

/2/ Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel- illetve külföldi
önkormányzatok közötti kapcsolatban protokolláris célból, illetőleg megállapodások hitelesítésekor,
valamint az Önkormányzat belső működésével kapcsolatos rendelkezések hitelesítésekor
használható.
/3/ Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható. A
település címere a Magyar Köztársaság címerét nem helyettesíti, használat során az állami címer
elsőbbségét biztosítani kell.
4.§
/1/ A 3 § /1/ bek. E/pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa készített
kiadványokon vagy jellegzetes termékeken az Önkormányzat címerének használatát – kérelemre – a
polgármester engedélyezi.
/2/ Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetében a címer használatáért díjat kell
megállapítani. A díj mértékét a polgármester állapítja meg, melyet egy összegben illetve átalányba
lehet fizetni.
A díj legkisebb mértéke 1.000.-Ft a legmagasabb összege 10.000.-Ft.
5.§
/1/ A címer használatáért vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:









kérelmező megnevezését, címét,
címerhasználat célját,
előállítani kívánt mennyiséget,
forgalomba hozatal vagy terjesztés módját,
a kereskedelmi forgalom esetén a javasolt egységárat,
a címer használatának időtartamát,
a kérelmező szervnél a címer felhasználásáért felelős személy nevét és beosztását,
a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát / rajzát, fényképét stb. /

/2/ a címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:







engedélyes megnevezését és címét,
az engedélyezett felhasználási cél megjelölését,
az engedély érvényességének idejét,
a terjesztés, fogalomba hozatal feltételeit,
a díj fizetés esetén annak összegét,
felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb előírásokat.

/3/ A kiadott engedélyekről, érvényességi határ idejükről nyilvántartást kell vezetni.
/4/ A címer használatára vagy előállítására nem adható engedély, ha a használat vagy forgalomba
hozatal módja, körülménye4i a település vagy lakosságának erkölcsi érzületét sértheti.
/5/ Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles
ábrázolást.
Nagyhajmás község zászlaja

6.§
/1/ A zászló fehér színű, téglalap alakú, felső részén a község címere alatta kék színnel
NAGYHAJMÁS felirat található.
A zászlólap vége arannyal rojtozott.
/2/ A zászló mérete 120 x 90 cm , kétoldalas.
/3/ Az önkormányzat zászlaja a Községházán került elhelyezésre.
A zászló használata
7.§
/1/ A zászló lobogó formájában is használható. A zászló / lobogó / vagy annak méretarányos
változatai használhatók:





hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,
a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos
zászlóval együtt,
megkülönböztetésül a több település részvételével tartott rendezvényeken,
a település bel-és külföldi kapcsolatainak emlék-és cserezászlóként,
Szabálysértési rendelkezések
8.§

/1/ Szabálysértést követ el és 10.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a település címerét és
zászlóját a rendelet 4 és 7 §-ban megjelölt esetben engedély nélkül vagy az engedélyben előírtaktól
eltérő módon használja vagy forgalomba hozatal céljából előállítja.
/2/ A polgármester a címerhasználati engedélyt visszavonhatja, ha:



az engedélyes a 8 §-ban meghatározott szabálysértést elkövette,
az engedélyes a címer használatára egyéb okok miatt méltatlanná vált.
9.§

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Nagyhajmás, 2001. június 05.

Kürtös Csaba
polgármester
ZÁRADÉK

Uti Ferencné
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Nagyhajmás, 2001. június 15.

Uti Ferencné
jegyző

