Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2005.(X.31.) számú rendelete
a helyi önkormányzat címer, zászló és pecsét használatának rendjéről.

Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

helyi

önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6)
bekezdésének a.) pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. törvény 19. § (4) bekezdése,
valamint a 162. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján (továbbiakban:
Ket.) – figyelembe véve a helyi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát
megállapító 8/2005 (X.31) számú rendelet 2. §-ában (továbbiakban: SzMSz.)
foglaltakat is – Jászszentlászló Községi Önkormányzat címerének, zászlajának és
pecsétjének használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet
A rendelet hatálya és általános szabályok
1. § (1) Az SzMSz 2. §-a, 3. §-a, 4. §-a állapította meg Jászszentlászló Községi
Önkormányzat jelképeit (zászlóját, címerét és pecsétjét).
(2) A jelképek egy-egy példányát – az eredetivel megegyező méretben a
Belügyminisztérium által meghatározott helyre (múzeum, gyűjtőhely) is
megőrzés, kutatás céljából át kell adni.
(3) Az
önkormányzat
zászlaját
és
címerét
a
partnertelepülések
önkormányzatai részér is át kell adni, a partnertelepülési kapcsolatról szóló
megállapodások megkötésével egyidejűleg.
2. § (1) Külön kérelemre engedélyezhető. A helyi önkormányzat címerét
Jászszentlászló község közigazgatási területén gyártott termékeken, nem
önkormányzat által szervezendő helyi rendezvények meghívóin, helyi sport,
kulturális, oktatási, turisztikai és más a községet bemutató versenyeken,
vetélkedőn kiadandó okleveleken, dísztárgyakon külön kérelemre adott
engedély alapján használják.
(2) Az engedélyezési eljárás önkormányzati hatósági jogkörben – átruházott
hatáskör gyakorlásával – a polgármester hatáskörébe tartozik.
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. fejezet
Az önkormányzati jelképek használatának rendje
1.
Az önkormányzatzászlójának használata
3. § (1) A helyi önkormányzat zászlója a Községháza dísztermében kerül
elhelyezésre, 1 m széles és 2 m hosszúságban.
(2) A helyi zászló lobogóként is használható.
(3) A zászló vagy lobogó 1 : 2 méretarányos változatban használhatók;
a.) hivatalos állami és nemzeti ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság
és Európa Unió zászlajával együtt.
b.) a település életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények
alkalmával.
c.) a helyi népszavazás alkalmával a szavazó helyiségeken és épületen.
d.) Képviselő-testület ülései alkalmával az ülés helyszínén.
e.) Országgyűlési képviselői, Európai Unió Parlamenti tagok, helyi képviselői
és polgármester választások alkalmával, a szavazó helyiségek épületein
a Magyar Köztársaság és az Európai Unió zászlajával együtt.
f.) Szent László Általános Iskola aulájában, Szent László festmény mellett.
g.) partnertelepülési kapcsolatok rendezvényein a partnertelepülési
önkormányzat zászlajával együtt.
h.) a Képviselő-testület vagy eseti felhatalmazás alapján a polgármester
döntése alapján meghatározott helyeken
(4) A zászló asztali zászlóként csak a helyi címerrel ellátva használható.

2.
A helyi önkormányzat címerének használata.
4. § A helyi önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni kell:
a.) az önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetve bélyegző
lehet. Pecsétnyomó esetében a címer legkisebb mérete 40 mm;
bélyegző esetében a legnagyobb címer méret 35 mm lehet.
b.) az önkormányzat zászlóján és annak változatain (asztali, lobogó).
c.) az önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, körjegyzőnek
készítendő levélpapírokon, borítékaikon.
d.) az önkormányzat által készített díszokleveleken, emléklapokon,
emléktárgyakon, kitüntető-és emlékérmeken.
e.) Községháza épületén, tanácskozó termében, polgármesteri hivatal
helyiségében.
f.) az önkormányzati intézmények épületeinek főbejárati ajtók feletti
falfelületein.
g.) Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával a településen működő
egyéb közintézmények épületein.
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h.) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével,
történetével,
idegenforgalmi
kiadványokon,
meghívókon,
emléktárgyakon.
i.) a külön engedély szerint.
5. § (1) A rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt kérelem kötelező tartalmi elemeit a
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) A polgármester által kiadandó engedély tartalmi követelményeit a rendelet
2. számú melléklete tartalmazza.
(3) Önkormányzati hatósági ügyben az elektronikus ügyintézés nem
alkalmazható
(4) Címer használatáért díj, ellenérték nem számolható fel.
(5) Polgármester a külön engedély kiadását megtagadhatja ha az a helyi
önkormányzat, település érdekeit sérti (pl. erotikus termék közízlést sértő
megjelenítési forma)
6. § (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 csak a hordozó tárgy anyagának színében (fém, fa,
bőr, kerámia), de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek
megtartásával történhet.

3.
Az önkormányzat pecsétjének használati rendje
7. § (1) Az önkormányzat címerével ellátott pecsét (bélyegző) használata kötelező.
a.) a helyi önkormányzat hazai és külföldi önkormányzatok közötti
partnertelepülési kapcsolatok megállapodásain, levelezésein, oklevelein,
szerződésein.
b.) a Képviselő-testület, bizottságok meghívóin, jegyzőkönyvein, rendeletein,
nem önkormányzati hatósági határozatainak kivonatain.
c.) Az önkormányzat oklevelein, emléklapjain, kitüntetés adományokkal járó
dokumentumokon.
(2) Az önkormányzat címerével ellátott körbélyegző hatósági eljárás folyamán
nem használható.
(3) A polgármester levelein és nem hatósági ügyben hozott határozatain,
szabályzatain, használhatja.

III. fejezet

3

Vegyes és záró rendelkezések
1.
Jogosulatlan használat
8. § Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérően, vagy a
közösséget sértő módon használja fel, szabálysértést követ el, és 30.000,-Ft-ig
terjedő pénzbírsággal sújtható.
2.
A rendelt hatályba lépése
9. § (1) A rendeletben foglalt önkormányzat hatósági ügyekben a Ket. szabályait kell
alkalmazni.
(2) A rendelet az 5. § (3) bekezdésének kivételével 2005. november 01.
napjával lép hatályba, egyidejűleg hatályon kívül helyezi a helyi címer, zászló és
pecsét alapításáról és használatának rendjéről szóló 5/1993. (III.26.) Kt. számú
rendeletet és az azt módosító 8/2000. (V.15.) Kt. számú rendeletet.
Jászszentlászló, 2005. október 25.

Papp József
polgármester

Kovács István
körjegyző
címzetes főjegyző

Záradék: Ezen képviselő-testületi rendelet 2005. október 31. napján kihirdetve

Kovács István
körjegyző
címzetes főjegyző
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9/2005. (X.31.) számú rendelet 1. számú melléklete
(5. § (1) bekezdés)
Címerhasználat iránti kérelem tartalmi elemei

Kérelmező neve, lakcíme vagy telephelyének címe.
Kérelmező tevékenységeinek végzéséhez kiadott engedély száma:
( egyén vállalkozói igazolvány, bírósági nyilvántartási szám, cégbírósági
bejegyzés száma)
Gazdasági társaság esetén a cégvezető neve, lakcíme.
Termék, reklámszöveg, kiadvány, szórólap stb. – melyen a címert kívánja a
kérelmező elhelyezni – leírása, formájának mellékletként való csatolása.
Címer használat időtartamának, egy adott esemény pontos időpontjának közlése.
A címer tervezett méretének mintájának bemutatása.

9/2005. (X.31) számú rendelet 2. számú melléklete
(5. § (2) bekezdés)
Címerhasználatot engedélyező határozat kötelező tartalmi elemei

Ket 72. §-ában foglaltakon kívül
- a címer méretarányát
- a címer eredeti színeitől való eltérés módját, ha a címer színeit nem lehet
biztosítani
- címerhasználat időtartamát
- engedélytől való eltérés jogkövetkezményeit
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