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Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2016. (VI.3.) önkormányzati rendelete
a helyi címer és zászló alapításáról és használatuk rendjéről
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) pontjában rögzített
feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1.
Az önkormányzat jelképei
1. § Az önkormányzat jelképei, mint a település múltjára utaló díszítő szimbólumok, a
címer és a zászló.
2.
A címer leírása
2. § A címer szöveges heraldikai leírását és színes ábrázolását a rendelet 1. melléklete
rögzíti.
3.
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
lehet; pecsétnyomó átmérője maximum 40 mm, a gumibélyegző átmérője
legfeljebb 35 mm lehet és „Szőc Község Önkormányzata” körirattal van ellátva;
b) az önkormányzat zászlaján és lobogóján, a címer eredeti színeiben;
c) az önkormányzat szerveinek, hatósági ügyiratoknak, a polgármesternek, az
alpolgármesternek készített levélpapírok, névjegykártyák fejlécén, illetve
borítékján;
d) a képviselő-testület által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető- vagy
emlékérmeken;
e) a községháza épületének bejáratánál, tanácskozó termében;
f) az önkormányzat intézményeinek bejáratánál és vezetőinek irodáiban;
g) a községi emléktáblákon, valamint emlékműveken;
h) a községbe vezető utak mellett, a községbe érkezőket köszöntő táblákon;
i) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó
kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon, jelvényeken és
j) az önkormányzat és intézményei által szervezett protokolláris és ünnepi
rendezvényeken, konferenciákon, kulturális és sportrendezvényeken,
kiállításokon, kitüntető oklevelek hitelesítésekor.
(2) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem
alkalmazható.
(3) A 3. § (1) bekezdésében rögzítetteken kívül más számára, az általa készített
kiadványokon vagy termékeken az önkormányzat címerének használatát kérelemre, a
képviselő-testület engedélyezheti.
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(4) Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználás esetében a címer használatáért
gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni, melyet a képviselő-testület esetenként
határoz meg.
(5) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmező megnevezését, címét,
b) a címerhasználat célját,
c) az előállítani kívánt mennyiséget,
d) a címer előállításának anyagát,
e) terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén annak módját,
f) a használat időtartamát,
g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát, vagy
fényképmásolatát, és
h) a felhasználásért felelős személy megnevezését.

rajzát,

leírását,

(6) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes megnevezését és címét;
b) az előállítás anyagát; az engedélyezett felhasználás célját;
c) az előállításra engedélyezett mennyiséget;
d) a felhasználás idejét, vagy az engedély érvényességének időtartamát;
e) a terjesztés, forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket;
f) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését, és
g) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.
(7) A kiadott engedélyt a képviselő-testület visszavonja, amennyiben azt a kérelemben
foglaltaktól eltérő célra és módon hasznosítják.
4. § (1) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az
ne sértse a hiteles ábrázolást.
(2) Amennyiben nincs lehetőség a önkormányzat címerének eredeti színében való
ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia, stb.)
színeiben, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával
történhet.
4.
A zászló leírása
5. § A zászló és lobogó szöveges leírását a 2. melléklet rögzíti.
5.
A zászló használata
6. § (1) A zászló vagy lobogó, illetve azoknak méretarányos változatai a következő
esetekben használhatóak:
a) hivatalos állami ünnepek alkalmával Magyarország zászlajával együtt,
b) a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények
alkalmából más hivatalos zászlókkal együtt,
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c) nemzeti, illetőleg szőci gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt,
félárbocra eresztve, és
d) minden, a községgel összefüggő vagy az önkormányzat részvételével
rendezett eseményen.
(2) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
6.
Záró rendelkezések
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Szőc Község Önkormányzatának a helyi címer és zászló
alapításáról és használatuk rendjéről szóló 7/1999. (VIII.12) Ö.k.r.sz. rendelete.
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1. melléklet
a helyi címer és zászló alapításáról és használatuk rendjéről szóló
7/2016. (VI.3.) önkormányzati rendelethez

A címer leírása
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 egy-egy, az 1841-i pecsét rajzához hasonló zöld
szőlőtő. A hármashalom zöld mezejében két keresztbe tett fekete kalapács.

4

2. melléklet
a helyi címer és zászló alapításáról és használatuk rendjéről szóló
7/2016. (VI.3.) önkormányzati rendelethez
A zászló leírása
A zászlóalap-arányában a zászlórúd felől nézve 1:2 arányú téglalap alakú, vízszintes
sávozott fűzöld-fehér zászló, közepén 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.
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