Vasmegyer Község Képviselı-testületének
4/1997. (III.13.) számú rendelete
(egységes szerkezetben)

Az Önkormányzati jelképekrıl és azok használatának rendjérıl
Vasmegyer Önkormányzat Képviselı-testülete, a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi
LXV. törvény 1. §. (6) bekezdésének a./ pontja alapján, az Önkormányzat jelképeirıl és azok
használatának módjáról, a következı rendeletet alkotja:
Az Önkormányzat jelképei
1. §.
Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítı szimbólumok a
címer és a zászló.
A címer leírása
2. §.
Az Önkormányzat címere: kétoldalt bronz díszítéssel, bronz keretbe foglalt ovális alakú, alsó
részén hegyesbe csúcsosodó pajzs, amely közepén vízszintes vonallal van két részre osztva. A
felsı mezı kék színő, és benne található sárga színnel középen egy törött korsó. A korsótól
jobbra és balra szimmetrikus elhelyezkedéssel egy-egy buzogány, búzakalász és nád. Az alsó
mezı piros színő és benne található vízszintes elhelyezéssel egy emberi kar, amely szablyát
tart a kezében. A kar alatt egy sárga színő nyílvesszı, amely a pajzs felsı része irányába
mutat. A pajzs felett közvetlenül, vastag betővel szedett „VASMEGYER” felirat található.
A címer használatának szabályai
3. §.
(1) A község címere, a település történelmi múltjára és mai jellegzetességére utaló jelkép, a
Magyar Köztársaság címerét nem helyettesítheti.
(2) Az Önkormányzat címerét, mint utaló és díszítı jelképet lehet használni, a következık
szerint:
a./ Az Önkormányzat körpecsétjén
b./ Az Önkormányzat zászlaján és annak változatain
c./ Az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzınek
készített levélpapírok fejlécén, borítékján
d./ Az Önkormányzat által adott díszoklevélen, emléklapon, emlékérmén
e./ A községháza épületének bejáratánál, a tanácsteremben, és minden egyéb
protokolláris célt szolgáló helyiségben
f./ Az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetıinek irodáiban

g./ Az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó
kiadványokon, emléktárgyakon
h./ A településre vezetı utak mellett, a közigazgatási határnál lévı táblán.
(3) A (2) bekezdésben felsoroltakon kívül, más jogi személy számára az általa készített
kiadványokon vagy jellegzetes termékeken, az Önkormányzat címerének használatát, a
polgármester javaslata alapján, a Képviselı-testület engedélyezi.
(4) Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználása esetén a címer használatáért gyártási és
forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a polgármester javaslata alapján a Képviselıtestület állapítja meg. A díj megállapítása történhet egy összegben, átalány formájában vagy
elért bevétel arányában.
4. §.
(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a./ a kérelmezı megnevezését, címét
b./ a címerhasználat célját
c./ az elıállítani kívánt mennyiséget
d./ a címer elıállításának anyagát
e./ a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén, ennek módját
f./ a címerrel díszítendı tárgy mintapéldányát.
(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a./ az engedélyes megnevezését, címét
b./ az elıállítás anyagát
c./ az engedélyezett felhasználás célját
d./ az elıállításra engedélyezett mennyiséget
e./ a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket
f./ amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.
(3) A kiadott engedélyekrıl a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(4) Indokolt esetben a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja.

5. §.
Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékő lehet, hogy az ne sértse a
hitteles ábrázolást.
A zászló leírása
6. §.
(1) A település zászlója, a zászlórúd felıl nézve 1 : 2 arányú téglalap, középen vágással, felsı
kék és egy alsó piros mezıre van osztva. A zászlólap közepén helyezkedik el az
Önkormányzat címere. A zászlólap szélei aranyozott díszítéssel vannak ellátva.

(2) A zászló esetében az arányt meghatározó téglalap rövidebb oldala 1 méter.
(3) A zászlórúd kékkel és pirossal, csigavonallal festett.
(4) Az Önkormányzat zászlaja a községháza tanácskozó termében kerül elhelyezésre.
A zászló használata
7. §.
(1) A zászló lobogó formájában is használható.
(2) A zászló (lobogó) vagy annak méretarányos változatai használhatók:
a./ Hivatalos állami ünnepek alkalmával, a Magyar Köztársaság zászlajával együtt
b./ A község életében jelentıs események, ünnepségek és rendezvények alkalmából,
más hivatalos zászlóval együtt
c./ A Képviselı-testület ülésének helyszínén
d./ Nemzeti gyászesemények alkalmával, a fekete zászlóval együtt, félárbócra eresztve
e./ Minden, a településsel összefüggı vagy az Önkormányzat részvételével rendezett
eseményen.
(3) A zászló elıállításának engedélyezésénél a címerre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
Jogosulatlan használat
8. §.1
Aki az Önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytıl eltérıen vagy közösséget sértı
módon használja fel, szabálysértést követ el és 30.000 forintig terjedı pénzbírsággal sújtható.

Záró rendelkezések
9. §.

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.
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