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a Képviselő-testület és Szervei 

Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítása 
 

 
Vanyarc község Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) 
a 3/2007. (IV.1.) rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ.) az alábbiak szerint módosítja:  

 
 

1. § 
 
A képviselő-testület az SZMSZ 3. §-át az alábbiak szerint módosítja, illetve egészíti ki: 
 
(1) Az önkormányzat jelképei: a címer, a zászló (lobogó), a pecsét. 
 
(2) Vanyarc község címere: álló, csücskös talpú, reneszánsz pajzs, amelyet hasítás, és a vágás 

helyén ezüst pólya oszt négy mezőre. 

 Az első kék mezőben arany nyílvesszővel átlőtt nyakú fegyverzett ezüst hattyú lebegve 
úszik balra. A második vörös mezőben ezüst páncélos jobb kar lebeg Anjou-liliomos fejű 
ezüst buzogányt markolva. A harmadik vörös mezőben háromágú zöld-ezüst 
rozmaringszál lebeg. A negyedik kék mező zöld hármashalmán arany latin kereszt 
növekszik, melytől jobbra fogyó ezüst hold, balra hatágú ezüst csillag lebeg. 

A pajzs felső élén nyitott, stilizált, háromágú arany korona díszlik; a pajzsderékig lefutó 
foszlányok: jobbról zöld szőlőlevelek két aranyfürttel, balról zöld csertölgy levelek három 
arany makkal. 

A szimbólumok közül az átlőtt nyakú hattyú a Beniczky, a páncélos kar a Dessewffy, a 
hold és a csillag mindkét családot, a latin kereszt pedig az itt élők megtartó vallásosságát 
idézi, mindhárom felekezetet megjelenítve. 

A csertölgy és rozmaring egyszerre utal a vidék jellemző flórájára, a hagyományápolásra, 
a szellemi és tárgyi folklór valamint a szlovák nemzetiség jelenlétére.  

A szőlő, mint meghatározó kultúrnövény került beemelésre. 

A korona a település középkori írásos említését (IV. László) és a korabeli egyszerű 
ábrázolások emlékét őrzi. 

(3) Vanyarc község zászlaja, lobogója: a zászló (labarum, függöny) fehér színű (mérete: 
90x180cm), a hosszanti oldalakkal párhuzamosan jobb és bal oldalon kék szalag (kb. 10 
cm) fut, a felső harmadon a rúdra merőleges tengelyű címerrel, alsó harmadon pedig a 
"VANYARC" felirat arany színnel. Lobogó alakban (fekvő téglalap általában 90xl50cm 
méretben) használva alul és fölül kék szalag fut, a címer 90° -kal elfordul, a rúddal 
párhuzamos tengelyen helyezkedik el a zászlótest mértani középpontjában (ebben az 
esetben általában felirat nem szerepel). 

(4) Vanyarc község pecsétje: kerek pecsét (d: 36-40 mm), középütt a címerrel, felső körirata: 
"VANYARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA", az alsó íven pedig két csillag között 
"NÓGRÁD MEGYE". 
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(5) A községi címer és zászló hiteles formáját, a pecsét hiteles lenyomatát, továbbá a jelképek 
használatának rendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.  

 
2. § 

 
A képviselő-testület a 59. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti az Ötv. 47. § (1) bek. a-c.) 
pontjaiban meghatározottakon kívül a választópolgárok legalább 25 %-a.  

 
 

Z á r ó   r e n d e l k e z é s e k 
 
 

3. § 
 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  
 
 
Vanyarc 2009. május 11. 
 
 
   Kollár András     Dr. Guba Zsolt 
    polgármester                    jegyző 
 
 
 
Záradék: 
A rendelet helyben szokásos módon 2009. május 12-én került kihirdetésre. 
 
 
 
         Dr. Guba Zsolt 
                 jegyző 
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1. számú melléklet 

 
VANYARC KÖZSÉG CÍMERÉNEK, ZÁSZLÓJÁNAK, 

LOBOGÓJÁNAK, PECSÉTJÉNEK HASZNÁLATÁRÓL 
 
 
 
 
1. Vanyarc község címere a település történelmi múltját és jelentőségét kifejező jelkép. 
 
2. Vanyarc község címere kizárólag díszítő jelképként használható, hatósági eljárás során 

nem alkalmazható. 
 
3. A község címerét kizárólag a jelen mellékletben bemutatott hiteles formában, színes vagy 

vonalas változatban szabad ábrázolni. A mellékletben található címerábrázolások 
méretarányaitól, a színkóddal megadott színektől nem szabad eltérni. Vonalas változat 
esetén a címerhasználati engedély rendelkezik az ábrázolásnál alkalmazható színekről. 

 
4. A község címerét külön engedély nélkül használhatják az alábbi szervek, illetve 

intézmények: 
 

a.) Vanyarc Község Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 
b.) Vanyarc Község Önkormányzatának intézményei és az általa létrehozott 

közalapítványok 
c.) Egyéb, nem az önkormányzat által fenntartott vanyarci oktatási és nevelési 

intézmények. 
 
5. A község címerét a fel nem sorolt intézmények, gazdasági és egyéb szervezetek, 

magánszemélyek csak érvényes címerhasználati engedély birtokában használhatják. 
 
6. A címerhasználat engedélyezése iránti kérelmet az engedélyezőhöz, Vanyarc Község 

Polgármesteréhez kell benyújtani. 
 
 A kérelemnek tartalmaznia kell: 

• a kérelmező szerv, vagy személy nevét és telephelyét 
• a címer felhasználásának célját és módját 
• a címer ábrázolásának módját (színes és/vagy vonalas, vonalas ábrázolás 

esetén az alkalmazni kívánt háttér- és vonalszint is) 
• a címerrel díszített tárgy mintapéldányát vagy színes fényképét vagy részletes 

tervét 
• a címerrel díszített tárgy tervezett mennyiségét 
• kereskedelmi forgalomba hozatal esetén a forgalomba hozatal módját. 

 
7. A község címerének használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 
 

• az engedélyes nevét (megnevezését), címét 
• az engedélyezett felhasználás céljának és módjának megjelölését 
• az engedélyezett címerábrázolási mód megjelölését 
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• az engedély érvényességének időtartamát (egyszeri vagy visszavonásig), illetve 
a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket és előírásokat. 

 
A kiadott engedélyekről az engedélyező nyilvántartást vezet. 

 
8. A község címerének használatára nem adható engedély, ha a címer használatának módja, 

illetve a forgalomba hozatal körülményei sérthetik a község hírét, illetve a közízlést. 
 
9. A címerhasználati engedélyt az engedélyező visszavonja attól az engedélyestől, aki a 

címer használatával visszaélt. 
 
10. A község zászlója és lobogója címer nélküli formában is elkészíthető, illetve 

alkalmazható. 
 
11. Vanyarc község pecsétje kizárólag díszítő jelképként, az önkormányzat által kiadott 

reprezentatív dokumentumokban használható, hatósági és egyéb jogi eljárás során nem 
alkalmazható. 

 
12. Aki Vanyarc község címerét, zászlóját vagy lobogóját jogosulatlanul, illetve a számára 

kiadott engedélytől eltérő módon használja, szabálysértést követ el és 10.000.- Ft-ig 
terjedő pénzbírsággal sújtható. 
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Vanyarc község címere: 

 
 
 
 

 
 

Vanyarc község zászlaja: 
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Vanyarc Község pecsétje: 


