Szőc község Önkormányzatának
7/1999./VIII.12/ Ö.k.r.sz. rendelete
a helyi címer és zászló alapításáról és használatuk rendjéről.

Szőc község Önkormányzata 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 múltjáról utaló díszítő szimbólumok: a címer
és a zászló.
A címer leírása
2.§.
Az Önkormányzat címere:
A címer:
Hegyes talpú álló pajzs fehér /ezüst/ mezejében fűzöld hármas halom középső dombján természetes
színű, a szőci templomhoz hasonló templom, tornyán fekete kereszt. Jobb és bal oldali dombon egyegy, az 1841-i pecsét rajzához hasonló zöld szőlőtő. A hármashalom zöld mezejében két keresztbe
tett fekete kalapács.
A címer használatának köre és szabályai:
3.§.
/1/ Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a./ az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző,
pecsétnyomó esetében legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm
átmérőjű a megfelelő körirattal /Szőc község Önkormányzatának Képviselőtestülete, stb./
ellátva:
b./ az Önkormányzat zászlaján:
c./ a Képviselőtestületnek, a bizottságoknak, a polgármesternek, alpolgármesternek,
jegyzőnek, Polgármesteri hivatalnak készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján:
d./ az Önkormányzat által kiadott díszoklevélen, emléklapon, kitüntető, vagy emlékérmeken:
e./ a Községháza épületének bejáratánál, tanácskozó termeiben, házasságkötő teremben,
más alkalomszerűen protokolláris célt szolgáló helyiségekben:
f./ a Képviselőtestület, a bizottságok, a polgármester, alpolgármester, jegyző, Polgármesteri
hivatal által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon és
emléktárgyakon,
g./ a községbe vezető utak mellett, a közigazgatási határt jelző táblánál.

/2/ Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel- illetve külföldi
önkormányzat közötti kapcsolatokban, protokolláris célból, illetőleg szerződések, megállapodások
hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos
rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor, házasságkötés, állampolgársági eskü alkalmával
átadott emléklapokon használható.
/3/ Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.
4.§.
/1/ A 3.§. /1/ bekezdés f. pontjában meghatározottakon kívül, más jogi személy, továbbá
magánszemély részére az Önkormányzat címerének használatát írásbeli kérelemre a polgármester
engedélyezi. Az engedély tárgyában hozott döntést megindokolni nem kell.
/2/ Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért gyártási és forgalmazási
díjat kell fizetni. A díj mértékét a jegyző javaslata alapján a polgármester állapítja meg.
/3/ A díj megállapítása történhet egy összegben vagy évi átalány formájában. A címer használatáért
fizetendő díj legkisebb összege 1500 Ft/hó.
/4/ A címer használata iránti engedélykérelem és engedély tartalmi elemeit a rendelet 2. sz.
melléklete tartalmazza.
5.§.
Méltatlan, ízléstelen, a közfelfogás szerinti jóerkölcsbe ütköző tárgyakon, kiadványokon, politikai
röplapokon a címer használatát engedélyezni nem lehet.
6.§.
Indokolt esetben – különösen, ha a felhasználás a kérelemtől és a kiadott engedélytől eltérően
történik – a polgármester az engedélyt visszavonhatja.
7.§.
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.
8.§.
A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.
9.§.
/1/ Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olymértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles
ábrázolást.
/2/ Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerében eredeti színben való ábrázolására,
akkor az csak a hordozó tárgy anyagának /fém, fa, bőr, kerámia, üveg, stb./, de a heraldika általános
szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.

A zászló leírása

/1/
/2/
/3/
/4/

10.§.
A zászlóalap- arányában a zászlórúd felől nézve 1:2 arányú téglalap alakú, vízszintes sávozott
fűzöld-fehér zászló, első harmadában a címerrel.
Az önkormányzat dísz-zászlaját ezüst rojt szegélyezi.
Az Önkormányzat zászlaja esetén az arányt meghatározó téglalap méretei: 90*150 cm
A dísz-zászló rúdja fából készül natúr színben.
A zászló használata

11.§.
/1/
A zászló lobogó formájában is használható. A zászló /a lobogó/ vagy annak méretarányos
változatai használhatók:
a./ a hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt:
b./ a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más
hivatalos zászlóval /zászlókkal/ együtt,
c./ A Képviselőtestület ülési alkalmával önállóan az ülés helyszínén,
/2/
A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
A jogosulatlan használat
12.§.
Aki az Önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérő, vagy a közösséget sértő módon
használja fel, szabálysértést követ el és 10.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
13.§.
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Szőc, 1999. augusztus 12.

Óvári István
polgármester
A kihirdetés napja: 1999. augusztus 20.

Rajmon Lászlóné
jegyző

Indoklás
Az 1-2 §-hoz:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§./6/ bek. A. pontja felhatalmazza az
önkormányzatokat jelképeik megalkotására. Az önkormányzat jelképei a tervezet szerint a címer és a
zászló. A címer részletes leírását a tervezet 2.§-a tartalmazza, vizuális megjelenítését pedig a tervezet
1.sz. melléklete.
A 3.§-hoz:
A címer használata részletes szabályozást kíván, mert a címer, mint önkormányzati jelkép nem
jelenhet meg korlátozás nélkül bárhol, felhasználása nem lehet korlátlan. A tervezet 3.§. /1/ bek. A-g
pontja szabályozza a címer engedélyhez nem kötött, díjmentes használatát. A tervezet 3.§. /3/
bekezdése tiltó szabályt tartalmaz. Hatósági eljárásban a hatóság bélyegzőlenyomata az állami címer
tartalmazza, a helyi címer használata pedig nem sértheti az állami címer használatát.
A 4.§-hoz:
A 4.§. /1/ bek. Az ingyenes, de engedélyhez kötött felhasználást szabályozza. A gyors és egyszerű
engedélyezésre tekintettel a tervezet az engedélyezés jogát a polgármesterhez telepíti. A 4.§. /3/
bek. szerint a díj megállapítása két formában történhet. Egy összegben, vagy folyamatos, illetve
többszöri felhasználás esetén az átalány formájában történő díjmegállapítás a célszerű. Indokolt a díj
alsó határát magában a rendeletben szabályozni.
Az 5.§-hoz:
A rendelet 5.§-a szabályozza, hogy mikor nem engedélyezhető a címer használata. A tervezet nem
adhat teljes körű felsorolást a felhasználási esetek sokszínűségénél fogva.
A 6-8.§-hoz:
Engedély nélküli felhasználás esetére szóló szubjektív szankció az engedély visszavonása. Az eset
körülményeitől függően a polgármester dönt, hogy az engedélyt visszavonja –e, vagy sem. Szankció
jellegű szabályt tartalmaz a 7.§. is a felhasználási díj határidőn belüli meg nem fizetése esetére. A
felhasználás és a díjak befizetésének ellenőrzése céljából a kiadott engedélyekről nyilvántartást kell
vezetni.
A 9.§-hoz:
A címer használata nem járhat a címer eredetiségére utaló képi jegyek sérelmével, ezt zárja ki a
tervezet ezen szakasza.
A 10-11.§-hoz:
A tervezet 10-11.§-a a zászló leírását tartalmazza, továbbá használatának szabályait.
12-13.§-hoz:
A tervezet 12.§-a a jogosulatlan és az engedélytől eltérő használat esetére objektív szankció
alkalmazását írja elő.
Szőc, 1999.augusztus 12.
Rajmon Lászlóné
jegyző

A 2.sz. melléklet tartalmazza:
/1/
- a kérelmező megnevezésé, címét,
- a címerhasználat célját,
- az előállítani kívánt mennyiséget /darabszámot/,
- a címer előállításának anyagát,
- a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén annak módját,
- a használat időtartamát, a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát /rajzát,
fényképmásolatát stb./,
- a felhasználásért felelős személy megnevezését,
/2/ A címer használatára vonatkozó engedély tartalmazza:
- az engedélyes megnevezését és címét:
- az előállítás anyagát:
- az engedélyezett felhasználás célját:
- az előállításra engedélyezett mennyiséget:
- a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát:
- a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket:
- a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését:
- amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét, a befizetés helyét, illetve
számlaszámot:

