Újpetre Község Önkormányzata 9/2005.(VIII.15.) sz. rendelete Újpetre község
címeréről, zászlajáról és pecsétjéről

Újpetre Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 1.§.(6.) bekezdése, valamint a 16.§.(1.) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a település jelképeiről és azok használatáról az alábbi rendeletet alkotja:

Az önkormányzat jelképei
1.§.
Az önkormányzat jelképei, mint a település múltjára utaló, díszítő szimbólumok: a címer a
zászló.
A címer leírása, jelentéstartalma
2.§.
Álló háromszög pajzs kék mezejének jobb pajzsfőjében lebegő stilizált arany liliom
mögül a pajzs két oldala felé egy-egy szőlővessző hajlik két-két zöld levéllel és egy-egy
vörös szőlőfürttel, a liliom talpa mellől pedig jobbra és balra három-három arany búzakalász
hajlik.
A pajzsfő bal oldalán hasonló arany liliom mögött fekete nyelű ezüst kapa és vörös
batyus fekete vándorbot keresztezi egymást.
A pajzstalpban lebegő nyitott, arany ötágú leveles koronából (három levél között két
gyöngy) jobbra néző, arannyal és vörössel fegyverzett, kiterjesztett szárnyú sas növekszik.
A címerpajzs alatt négyszer hajlított, fecskefarkú arany szalagon feketével (két pont
között) az „Újpetre” felirat olvasható

A címer használatának köre és szabályai
3.§.
(1.) A község címere a település történelmi múltjára utaló jelkép, a Magyar Köztársaság
címerét nem helyettesítheti.
(2.) Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a./ az önkormányzat körpecsétjén;
b./ az önkormányzat zászlaján és lobogóján, azok változatain;
c./ az önkormányzat képviselőtestülete, a polgármester, az alpolgármester által használt
levélpapírok fejlécén, illetve borítékján;
d./ az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető
emlékérmeken;
e./ a községháza épületének bejáratánál, tanácskozó termében és más protokolláris célt
szolgáló helyiségeiben;
f./ az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban;

g./ az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó
kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon;
h./ a községbe vezető utak mellett, a közigazgatási határnál lévő táblán vagy táblánál.
(3.) Az önkormányzat címerének használatát kérelemre a 3. § (2) bekezdésben
meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa készített kiadványokon
vagy jellegzetes termékeken a polgármester javaslata alapján a képviselőtestület
engedélyezi.
(4.) A címer használatáért kereskedelmi- vagy reklámcélú felhasználása esetén díjat kell
fizetni. A díj mértékét a polgármester javaslata alapján a képviselőtestület állapítja meg.
(5.) A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formájában, vagy az elért
árbevétel arányában.
4. §
(1.) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
 a kérelmező megnevezését, címét;
 a címerhasználat célját;
 az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot);
 a címer előállításához használt anyagot;
 terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját;
 a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (illetve rajzát, fénymásolatát, stb.)
(2.) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
 az engedélyes megnevezését, címét;
 az előállítás anyagát;
 az engedélyezett felhasználás célját;
 az előállításra engedélyezett mennyiséget;
 a terjesztés, forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket;
 amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét, megfizetésének
módját.
(3.) A címer használatára vonatkozó jogosultság nem ruházható át.
(4.) A kiadott engedélyt a képviselőtestület visszavonhatja, ha
 a címert az engedélyes nem az engedélyben meghatározottak szerint használja
 a díjat határidőben nem fizetik meg
5. §
(1.) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mérvű lehet, hogy az ne sértse a
hiteles ábrázolást.
(2.) Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való
ábrázolásra, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.)
színében, de a heraldika általános szabályainak megtartásával történhet.

Újpetre zászlajának és lobogójának leírása

6. §
(1.)

A település zászlaja, lobogója fehér színű hosszanti téglalap, melyben a címer tengelye
párhuzamos a rúddal (illetve az őrfával); rideau (függőleges, függönyszerű)
változatban használva a címer kilencven fokkal elfordul és tengelye párhuzamos lesz a
hosszanti oldalakkal.

(2.)

Az önkormányzat zászlaját és lobogóját a községháza épületében kell elhelyezni.

A zászló és a lobogó használata
7. §

A zászló és a lobogó méretarányos változatai használhatók:
a) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt;
b) a település életében jelentős események, ünnepek és rendezvények alkalmából, más
hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt;
c) a képviselőtestület ülésének helyszínén;
d) nemzeti gyászesemények alkalmával a fekete zászlóval együtt;
e) minden, az önkormányzat részvételével rendezett eseményen

Újpetre pecsétjének leírása, használatának szabályai

8. §

Újpetre pecsétje: a körpecsét közepén a település címere látszik (szalag nélkül),
körirata pedig "ÚJPETRE KÖZSÉG PECSÉTJE".

9. §
(1) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az önkormányzat és más bel- illetve
külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetve szerződések,
megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső működésével
kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.
(2.) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

Záró rendelkezések
10. §
(1.)Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, vagy az engedélytől eltérően használja
fel, szabálysértést követ el, és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2.)E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Gaszt Árminné
polgármester

Spánné Csalos Beáta
körjegyző

A rendeletet a képviselőtestület a 2005.augusztus 8-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került
2005.augusztus 15-én.

Spánné Csalos Beáta
körjegyző

