Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/1998. (IV.15.) sz. rendelete
a községi címer és zászló alapításáról, valamint használatának rendjéről
Módosítva: 10/2012.(VII.24.) rendelettel
(Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. augusztus 1-jén)
Alsószölnök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 1.§. (6)
bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat jelképeiről és azok
használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:
Az Önkormányzat jelképei
1.§.
Az Önkormányzat jelképei mint a település történelmi múltjára és hagyományaira utaló
díszítő szimbólumok: a címer és zászló.
A címer leírása
2.§.
Csücskös talpú pajzs kék mezejében arany színezetű ekevas és csoroszlya található, melyet
alul zöld hármashalom egészít ki. A címerpajzs tetején grófi, kilencágú gyöngyös, nyitott
rangjelző korona helyezkedik el, arany illetve ezüst színezetben.
Tartalmi utalások:
Az ekevas és csoroszlya mezőgazdaság, a hármashalom mint egy beemelt szimbólum a három
nemzetiség-ország gondolatkörébe tartozik. A pajzs formája és a korona, mint beemelt
jelképek a Batthyány családra utaló jelkép, a pajzs az általánosan használt címerpajzsokhoz
igazítva, a korona grafikailag hangsúlyosabb átírással kiegészítve a pajzsmérő képét.
A címer használatának köre és szabályai
3.§.
(1) Az Önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a.) Az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetve gumibélyegző
pecsétnyomó esetében legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb
35 mm átmérőjű, megfelelő körirattal ellátva.
b.) Az Önkormányzat zászlaján, és annak változatain.
c.) Az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek készített levélpapírok
fejlécein, illetőleg borítékján.
d.) Az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető,
vagy emlékérmeken, jelvényeken.
e.) Községháza, és intézmények épületének bejáratánál, tanácskozótermében, és
más protokolláris célt szolgáló helyiségekben.
f.) Önkormányzat, valamint intézményei vezetői irodájában.
g.) Az Önkormányzat és szervei által megjelölt, vagy készíttetett kiadványokon,
meghívókon, emléktárgyakon.
h.) Községbe vezető út mentén a közigazgatási határt jelző táblán.

(2) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét csak protokolláris célból, valamint
szerződések, megállapodások hitelesítésekor, az önkormányzat belső működésével és
szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor
használható.
(3) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem használható.
4.§.
(1) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért gyártási, és
forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a jegyző javaslatára a polgármester
állapítja meg.
(2) Méltatlan tárgyakon a címert tilos alkalmazni. Az alkalmazás vitás eseteiben a
képviselő-testület dönt.
(3) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell
a.) a kérelmező nevét, címét, címerhasználati célját,
b.) használat időtartamát, módját, előállítás esetén anyagát, vagy a címerrel
díszítendő tárgy mintapéldányát,
c.) felhasználásért felelős személy nevét, címét.
(4) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell
a.) az engedélyezett felhasználási célját, előállításra engedélyezett mennyiséget,
b.) a felhasználás idejét, az engedély érvényességének időtartamát,
c.) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését, címét,
d.) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a fizetendő díj összegét.
5.§.
Indokolt esetben – különösen, ha a felhasználás a kérelemtől és a kiadott engedélytől eltérően
történik – a polgármester az engedélyt visszavonathatja.
6.§.
A kiadott engedély hatályát veszti, ha az engedélyben meghatározott időpontig a kérelmező a
használati díjat nem fizeti be. A díjat évente egy összegben, előre kell befizetni.
7.§.
A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.
8.§.
(1) Az önkormányzat címerének kicsinyítése oly mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles
ábrázolást
(2) Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerének eredeti színben való
ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia, üveg,
stb.), de a heraldika általános szabályainak megtartásával történhet.

A zászló leírása
9.§.
(1) A zászlólap – arányában a zászlórúd felől nézve – 1:2 arányú téglalap. A zászló színe
a címerpajzs alapszínével megegyező kék-arany szín. A zászlólap közepén az
Önkormányzat címere található. A zászlórúd fából készül, natúr színben.
(2) Az Önkormányzat zászlaja a Polgármesteri Iroda helyiségében kerül elhelyezésre.
A zászló használata
10.§.
(1) A zászló lobogó formájában is használható. A zászló (lobogó), vagy annak
méretarányos változatai használhatók:
a.) Hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt.
b.) A község életében jelentős események alkalmával más hivatalos zászlókkal
együtt.
c.) Nemzeti, nemzetiségi és helyi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval
együtt félárbocra eresztve.
d.) Minden esetben a község életével, vagy az önkormányzat részvételével
rendezett eseményeken.
(2) A zászló előállításánál a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
A jogosulatlan használat
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11.§.

Záró rendelkezések
12.§.
Ez a rendelet a kihirdetése napján 1998. április 15-én lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Alsószölnök, 1998. április 15.

Rák Miklósné sk.
mb. körjegyző
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Hatályon kívül helyezte a 10/2012.(VII.24.) önk.r. 1.§-a 2012. VII.25-től.

Bartók Lászlóné sk.
polgármester

