Váchartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/1995.(X.12.) rendelete
a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Módosító rendelet: 19/2008.(XI. 24.)
7/2011. (X. 10.)
8/2012. (V.24.)
9/2012. (V.24.)
Váchartyán község Önkormányzata a többször módosított 1990. Évi LXV.tv.1.§.(6)
bekezdésének a) pontjában biztosított jogkörében az Önkormányzat jelképeiről és azok
használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:
A címer leírása
1.§.
Az Önkormányzat címere: álló, csücsköstalpú tárcsapajzs ezüst mezejében lebegő címerkép:
vörös szívből nőtt, arany bogyótermésű három zöld olajág. A címerpajzsot barokkos, grifffejes, vörös bélésű arany kartus övezi, felül vörössel és kékkel ékített, vörös bélésű arany
heraldikai koronával süvegezetten. A címer alatt lebegő, hármas tagolású, fecskefarokvégződésű, íves arany szalag középső mezejében feketével nagybetű VÁCHARTYÁN
településnév.
A címer használatának köre és szabályai
2.§.
(1) Az Önkormányzat címerét mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a) a község körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző esetében legnagyobb
35 mm átmérőjű, megfelelő körirattal ellátva,
b) az Önkormányzat zászlaján és annak változatain,
c) az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, jegyzőnek készített levélpapírok
fejlécén, illetve borítékjain,
d) az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy
emlékérmeken,
e) a Polgármesteri Hivatal bejáratánál, tanácskozótermében és a polgármester által használt
helyiségben,
f) az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban,
g) az Önkormányzat engedélyével használható1,
h) 2
i) a községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán.
(2) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más Önkormányzatok
közötti kapcsolatokban protokolláris célból. Illetőleg szerződések, megállapodások
hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső működésével és szervezeti felépítésével
kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.
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A 2.§ (1) bekezdését a 7/2011. (X. 10.) Kt. rendelet módosította. Hatályba lépésének napja: 2011. október 11.
A 7/2011. (X. 10.) Kt. rendelet 2.§-a 2011. október 11. napjától hatályon kívül helyzete a 2.§ (1) bekezdés h) pontját

3.§.
(1) Az Önkormányzat címere – a 2.§.(2) bekezdésében leírt eseteket kivéve – más szerv. jogi
vagy magánszemély részére csak előzetes engedély alapján használható fel.
(2) Az engedélyt a jegyző javaslata alapján a Képviselő-testület adja meg.
(3) Az engedély egyszeri alkalomra, meghatározott időpontig, vagy visszavonásig adható.
(4) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
- a kérelmező megnevezését és címét,
- a címerhasználat célját és időtartamát,
- a címer előállításának anyagát és az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),
- terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,
- a címerrel díszített tárgy mintapéldányát (rajzát),
- a felhasználásért felelős személy megnevezését.
(5) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
- az engedélyes megnevezését és címét,
- az engedélyezett felhasználás célját, mennyiségét és idejét, illetőleg az érvényesség
időtartamát,
- a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
- díjfizetési kötelezettség esetén annak mértékét és a fizetés határnapját,
- a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését.
(6) Az engedélyezési eljárás lefolytatását a jegyző végzi: a kiadott engedélyekről a Hivatal
nyilvántartás vezet.
(7) Idegenforgalmi, kereskedelmi vagy reklám felhasználás esetén a kérelmezőnek díjat kell
fizetnie. A díj megállapítására az engedélyező jogosult.
4.§.
(1) Nem alkalmazható a címer az államigazgatási eljárás során.
(2) A címert kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni, csak olyan mértékben szabad
kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást. A címer elemei önállóan nem
alkalmazhatók.
(3) A címer használatára kiadott engedély visszavonható, ha az engedélyezett céltól vagy
módtól eltérő a felhasználása.
(4) Vissza kell vonni az engedélyt az Önkormányzat érdekeit sértő felhasználás esetén és aki
a az Önkormányzat jelképeit jogtalanul, az engedélytől eltérő módon vagy közösséget
sértő módon használja fel és a 3.§.(7) bekezdés szerint megállapított díj befizetését
elmulasztja tiltott kirívóan közösségellenes magatartást valósít meg és pénzbírsággal
sújtható.3
(5) A visszavonásra az engedélyező jogosult.
A zászló leírása
5.§.
Az Önkormányzat zászlaja a lobogó 90 fokkal történő elforgatásával jön létre. A lobogó álló
téglalap alakú, 2:1 méretarányú fehér (ezüst) textil, aljában arany, felette vörös vízszintes
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A 9/2012. (V.24.) számú rendelet módosítja. Hatályba lépésének napja: 2012. május 25.

pólyával. Egy pólyaszélesség a lobogó hosszának 1/10 része. A színes címer a feliratos
szalaggal a lobogó hosszanti szimmetriatengelyén, annak felülről mért 1/3-os osztásvonalán
helyezkedik el.
A zászló használata
6.§.
(1) A Polgármesteri Hivatal udvarában elhelyezett zászlótartón állandóan látható.
(2) A zászló előállítására, forgalomba hozatalára és azok engedélyezésére vonatkozóan a 3.§ban foglalt rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni.
Az önkormányzati jelképek jogosulatlan használata
7.§.4
8.§.
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.5
Váchartyán, 1995. szeptember 30.

Kiskutiné Cseri Mária s.k.
jegyző

Juhász István s.k.
polgármester

A fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került:
Váchartyán, 1995. október 12.
Kiskutiné Cseri Mária s.k.
jegyző
Utoljára egységes szerkezetbe foglalva: 2012. május 25-én.
dr. Ungi Kitti s.k.
jegyző
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A 7.§-t a 8/2012. (V.24.) számú rendelet hatályon kívül helyezte. Hatályba lépésének napja: 2012. június 1.
A 8.§ (2) bekezdését a 19/2008.(XI.24.) Kt. rendelet iktatta be. Hatályba lépésének napja. 2008. december 1.

