Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet-tervezete

Szajol község jelképeiről és használatuk rendjéről

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

Az önkormányzat jelképei
1.§. (1) Az önkormányzat jelképei, mint a település múltjára utaló, díszítő szimbólumok: a
címer, a zászló és a pecsét.
(2) A címer, a zászló és a település pecsétje jutassa kifejezésre a településtörténeti
emlékek, a községi hagyományok ápolását, szimbolizálja a község lakóinak
összetartozását.

A település címerének leírása, használatának köre és szabályai
2.§ (1) A címer általános leírása:
Egy kerek talpú, úgynevezett dombor pajzs, melynek kék hátterén zöld tér fölött kettős
pajzsú páncélos vitéz áll. A zöld teret hullámos ezüst pólya szeli át, mely a település
egy legjellegzetesebb táji egységét, a Tiszát jeleníti meg (1864: Tisza-Szajol, 1895:
Tisza-Szajol).
(2) A címer jelentéstartalma a következő:
A páncélos vitéz a nemesi származású lakosság azon kiváltságát szimbolizálja, mely
szerint a község szabad nemesei csupán katonai szolgálattal tartoztak a királynak.
A kettős pajzs kettős oltalmat jelképez: a vitéz bal karján lévő magyarországi kis
címer a haza védelmét, míg a jobb karján lévő a település színeit ábrázolja (kék és
ezüst).
A pajzs fölött egy jellegzetesen kisnemesi, tehát ötágú rangjelző korona látható,
szintén az őslakosságra utalva.
(3) Szajol község címerének PANTONE (nyomdai színskála) szerinti színbesorolása a
következő:
Kék
Vörös
Zöld
Arany
Ezüst

PANTONE
PANTONE
PANTONE
PANTONE
PANTONE

2925 C
185 C
355 C
871 C
877 C

2

(4) A címer hivatalos kinézetét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3.§ (1) A község címere a település történelmi múltjára és mai jellegzetességére utaló jelkép,
Magyarország címerét nem helyettesítheti.
(2) A település címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a) az önkormányzat körpecsétjén, amely gumibélyegző 60 mm átmérőjű a megfelelő
körfelirattal ellátva,
b) az önkormányzat zászlaján és lobogóján, annak változatain,
c) az önkormányzat szervei, a polgármester, alpolgármester, jegyző által használt
levélpapírok fejlécén, illetve borítékán,
d) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető
emlékérmeken,
e) a Községháza épületének bejáratánál, dísztermében, tanácskozó helyiségeiben, a
Polgármesteri Hivatal irodáiban,
f) az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban,
munkaszobákban,
g) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó
kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,
h) a községbe vezető utak mellett, a közigazgatási határnál lévő táblán,
i) az önkormányzat testvértelepüléseivel, valamint az Európai Unió valamely
tagállam településével közösen kiadott díszokleveleken, emléklapokon és
kiadványokban.
(3) A település címere kérelemre felhasználható a 3.§ (2) bekezdésben meghatározottakon
kívül magánszemélyek és szervezetek által is, a polgármester külön engedélyével.

4.§ (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a kérelmező megnevezését, címét,
a címerhasználat célját,
az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),
a címer előállításának anyagát,
a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,
a címerrel díszíthető tárgy mintapéldányát (rajzát, fénymásolatát, stb.).

(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

az engedélyes megnevezését és címét,
az előállítás anyagát,
az engedélyezett felhasználás célját,
az előállításra engedélyezett mennyiséget,
a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.

(3) A kiadott engedélyekről nyilvántartást kell vezetni.
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(4) Nem adható engedély a község címerének használatára, vagy előállítására, ha a
használat, forgalomba hozatal módja, körülménye a település jó hírnevét, vagy a
lakosság érzületét sérti.
5.§ (1) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a
hiteles ábrázolást.
(2) Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való
ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.)
színében, de a heraldika általános szabályainak megtartásával történhet.

A település zászlajának leírása
6.§ (1) A település zászlajának általános leírása:
A település zászlaja téglalap alakú, három egyenlő részre 1:1:1 arányban tagozódó,
melyből a kettő szélső világos kék színe megegyezik a címerben kettős pajzsot tartó
vitéz jobb karján lévő pajzsban lévő színnel. A középső csík fehér. A zászlóban
középen helyezkedik el a település címere.
(2) A zászlón megjelenő színek árnyalati tónusának mindig a címerpajzson megjelenő
színnel azonosnak kell lennie, a 2.§ (3) bekezdésében foglaltak szerinti
színbesorolással.
(3) A zászló hivatalos kinézetét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A zászló használata
7.§ (1) A zászló méretarányos változatai használhatók:
a) hivatalos állami ünnepek alkalmával Magyarország zászlajával együtt,
b) hivatalos ünnepek alkalmával Magyarország és az Európai Unió zászlóival együtt,
c) a település szempontjából jelentős események, ünnepségek és rendezvények
alkalmából más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt,
d) a képviselő-testület ülésén, hivatalos, az önkormányzat által szervezett lakossági
fórumokon,
e) nemzeti gyászesemények alkalmából a fekete zászlóval együtt félárbocra eresztve,
f) minden, a településsel összefüggő vagy az önkormányzat részvételével rendezett
egyéb eseményen.
(2) A települési zászlónak a nemzeti és az Európai Unió zászlajának együttes alkalmazása
esetén a települési zászló nem lehet nagyobb, mint Magyarország és az Európai Unió
zászlaja.
(3) A zászló előállításának engedélyezésénél a címerre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
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A település pecsétjének leírása, a pecsét használatának köre, szabályai
8.§ (1) A pecsét kör alakú, középen a település címere.
Felső köríven: „Szajol Község”, alsó köríven: „pecsétje” szövegrész van elhelyezve
arányosan.
(2) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsétet az önkormányzat és más bel-, illetve
külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetve
szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső
működésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor
használható.
(3) A pecsét hatósági eljárás során nem használható.
(4) A település pecsétjének őrzője a polgármester.
(5) A pecsét hivatalos kinézetét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések
9.§ (1) Ez a rendelet 2014. december 1-jén lép hatályba.
(2) Hatálybalépésével egyidejűleg a 12/2004. (IV. 29) önkormányzati rendelet hatályát
veszti.

Szajol, 2014. november 21.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző

1. melléklet
a ……/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
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2. melléklet
a ……/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
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3. melléklet
a ……/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
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Indokolás
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletéhez
Szajol község jelképeiről és használatuk rendjéről

1.§-hoz
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontja alapján a helyi önkormányzat rendeletben
határozza meg az önkormányzati jelképeket. A korábbi szabályozás ezen szakaszban
kiegészült a település pecsétjével.
2-5.§-okhoz
A település címerének leírását, használatának rendjét, és a külső szervek, személyek által
történő használatának rendjét tartalmazza.
6-7.§-okhoz
A település zászlajának hivatalos leírását és használatának rendjét tartalmazza, továbbá
elhelyezésre került a rendelet mellékletei között is a zászló hivatalos kinézete.

8.§-hoz
A település pecsétjének leírását és használatának rendjét tartalmazza, továbbá elhelyezésre
került a rendelet mellékletei között is a pecsét hivatalos kinézete.
9.§-hoz
Záró és hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Szajol, 2014. november 21.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző

