Aldebrő község Önkormányzati Képviselőtestületének
4/1992(IV.24.) ör. rendelete
a községi címer és zászló alkotásáról, használatának módjáról1[1]
Aldebrő község Képviselő-Testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.
1.§. (6) bekezdés a., pontjában kapott felhatalmazás alapján a községi címerről és zászlóról az
alábbi rendeletet alkotta.

A címer leírása
1.§.
Aldebrő község címere egyenesen álló, csücskös talpú, kék színű pajzsmező, felette ó-arany
szinű ALDEBRŐ felirattal. A pajzsmező jobb oldalán, jobb felé forduló barna színű
szőlőmetsző kés, középen álló, barna színű, stilizált dohánylevél, bal oldalán zöld színű,
stilizált szőlőtőke.

A címer lenyomatát a rendelet melléklete tartalmazza.

A zászló leírása
2.§.
Aldebrő község zászlaja tört-fehér színű, közepén a község címerével, szélén körben nemzeti
színű zsinórozással.

A címer-használat köre, módja
3.§.
Aldebrő község címerét kizárólag díszítő jelképként, az alábbi esetekben és helyeken lehet
használni:
a) a testület meghívóin
b) a testület felhívásain, programjain, tervein, társadalmi szervezetekkel kötött
szerződéseken, megállapodásokon

c) a község történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, a községre utaló
emléktárgyakon
d) a községi ünnepségeken, rendezvényeken és azok propaganda anyagain
e) az Önkormányzati Hivatal épületének termében, hivatalos helyiségeiben
f) a községben előállított, termelt árukon, termékeken, azok címkéin, csomagolásán, az
önkormányzat engedélyével2[2]

4.§.
(1) A címer hatósági tevékenység során nem alkalmazható.
(2) A címer kizárólag hiteles alakban ( az ábrázolás külsőségének, méretarányának, színeinek
betartásával ) ábrázolható.
(3) Nyomdai sokszorosítás esetén a címer fekete- fehér színben is ábrázolható.
(4) A címer csak hiteles ábrázolás sérelme nélkül kicsinyíthető.

5.§.
(1) A zászlóból a rendelet elfogadásával egyidejűleg egy darabot kell elkészíttetni, és azt
Aldebrő község Polgármesteri Hivatal épületében kell megőrizni.
(2) A megőrzendő zászló anyaga selyem. Méretarány 90 x 150 cm. A címer kézi hímzésű.
(3) Az önkormányzat képviselőtestületi határozattal további textilnyomásos zászlókat
készíttethet,
tetszőleges
méretekben,
középületeken
történő
elhelyezésre,
ajándékozásra.3[3]

6.§.
(1) A zászló használata a Községháza épületén a hivatalos nemzeti- és állami ünnepnapokon,
valamint Aldebrő alapításának évfordulóján kötelező.4[4]
(2) Zászló készítésére, használatára Aldebrő község Polgármestere adhat engedélyt.5[5]

Vegyes rendelkezések
7.§.
Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a címert és zászlót
az önkormányzat engedélye nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon, illetve a hiteles
formától eltérő ábrázolásban használja.6[6]

8.§.
E rendelet 1992. április 23.-án lép hatályba.7[7]

Aldebrő, 1992. április 17.
Farkas László Márton

Dr. Dobos László

Polgármester

Körjegyző

Záradék: A 4/2003.(III.20.) Önk. sz. és a 17/2003.(XII.19.) ör., 3/2007.(III.9.) ör.
rendelettel módosított - hiteles - szöveg egységes szerkezetben.
Aldebrő, 2007. március 22.
Gulyás Imre körjegyző sk.

