Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/1991. (V.14.) sz. rendelete
a község címeréről, zászlajáról és azok használatának rendjéről.
BEVEZETŐ
Egyházasrádóc községnek a Levéltári adatok alapján 1858-ban volt saját használatú címere,
amely a község két templomát egymással szembenállítva lombos nemesi koronával díszítve
ábrázolta. A községre utaló jelképek megalkotása – előzetes vélemények ismeretében – a
község adottságait, ősi és szép szokásait, történelmi múltját, a régi címer alap elemeit
figyelembevéve alkotta meg a képviselő-testület az Önkormányzat címerével és zászlajával
kapcsolatos rendeletét. A címer és a zászló a községi ünnepségek hangulatát emelő, az együvé
tartozás szimbólumaként jelenik meg a jövőben, a lokálpatriotizmus erősítését is szolgálva.
Első rész
Egyházasrádóc község címerének megállapításáról és használatának rendjéről
A címer leírása
1. §.
Egyházasrádóc község címre: kék színű dombor pajzsban, zöld talajon álló, ezüst színű
jobbról kereszttel, balról a reformátusok rózsájával ékesített, arany tornyú templomok állnak.
A pajzson ezüst és arany színű nemesi sisak, fölött e arany színű lombos nemesi korona,
mindkét oldalán szalagfoszlányok díszítik. Jobb oldalon a szalagok színezete ezüst és piros,
bal oldalon arany és kék. A címer felső egyenes szélessége 45 cm, a pajzs középtengelyének
hossza 55 cm.
A címer használata
2.§.
/1/

A község címerét csak díszítő elemként és a községre utaló és díszítő jelképként lehet
felhasználni.

/2/

A község címere hatósági eljárás során nem alkalmazható.
3.§.

/1/

A község címerét általában utaló és díszítő jelképként – engedély nélkül – az alábbi
esetekben szabad felhasználni és alkalmazni:
a./
b./
c./
d./
e./
f./

település életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, meghívókon,
az önkormányzat hivatalának épületén és annak helyiségeiben,
az önkormányzati intézményeken és ezek helyiségeiben,
falubejáróknál
az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, emlékplaketten,
jelvényeken,
az önkormányzat által szervezett protokolláris rendezvényeken, úgy, hogy az a
köztársasági címert ne kisebbítse.

-2/2/

Az /1/ bekezdésben felsoroltakon kívül minden olyan esetben, amikor a polgármester
azt indokoltnak tartja, a község címere díszítő jelképként alkalmazható.
4.§.

/1/

A község címerét utaló és díszítő jelképként a 3.§-ban fel nem sorolt esetekben csak
engedéllyel lehet alkalmazni.

/2/

A község címerét védjegyként felhasználni, ilyen célra engedélyt kiadni nem szabad.
A címer használatának módja
5. §.

/1/

A község címerét – mint utaló és díszítő jelképet – kizárólag hiteles alakban, az
ábrázolás hűségének, a méretarányok és a színek pontos megtartása mellett lehet
elhasználni, illetve alkalmazni.

/2/

Külön engedélyezhető, hogy a címert a tárgy anyagának színében /fém, fa, kerámia
stb./ készítsék el és használják fel.

/3/

A címert kicsinyíteni csak olyan mértékig szabad, hogy az a hiteles ábrázolást ne
sértse.
A címer használatának engedélyezése
6. §.

/1/

A 4. és 5. §-okban megjelölt engedély kiadására a polgármester jogosult.

/2/

A kiadott engedély érvényessége szólhat:
a./
b./
c./
d./

egy esetre /rendezvényre, alkalomra/
meghatározott ideig történő felhasználásra
meghatározott mennyiségű címerrel díszített termék, emléktárgy, jelvény,
kiadvány stb. előállításra,
visszavonásig történő felhasználásra, alkalmazásra.
7.§.

/1/

Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a./
a kérelmező /felhasználó/ szerv, vagy személy megnevezését és címét,
b./
a Címer felhasználásnak, előállításának célját,
c./
az előállítandó mennyiséget,
d./
terjesztés, illetve forgalombahozatal módját,
e./
a címer használatának időtartamát,
f./
a címer használatáért felelős személy nevét, és szerv esetén a szervnél történő
beosztását,

/2/ A kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszített tárgy, kiadvány stb. tervét.
/3/
Az engedély megszerzését követően az előállított tárgy, egy példányát és annak
fényképmásolatát is be kell nyújtani.

-38. §.
/1/

A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a./ az engedélyes szerv, személy nevét és címét,
b./ az engedélyezés célját,
c./ az engedély érvényességének határidejét,
d./ előállítás esetén az engedélyezett mennyiséget,
e./ a felhasználással kapcsolatos előírásokat.

/2/

A címer használatát, alkalmazását, vagy előállítását nem szabad engedélyezni, vagy a
kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a használat, vagy terjesztés módja, körülményei
a község, illetve a lakosság érdekeit, érzületét, jogait, jogos érdekeit sérti, vagy
veszélyezteti.

/3/

Az engedélyben foglalt előírások, kikötések, illetőleg a kérelem elutasítása ellen
jogorvoslatnak helye nincs.

/4/

Visszavonható a kiadott engedély, ha az engedélyes e rendeletben, vagy a részére
kiadott külön engedélyben meghatározott előírásokat nem tartja be, előírt
kötelezettségeinek nem tesz eleget.

/5/

A címernek emléklapokon, tárgyakon stb. történő felhasználáshoz e rendelet alapján
kiadott engedély nem mentesíti a kérelmező az egyéb engedély megszerzése alól.
MÁSODIK RÉSZ
Egyházasrádóc község zászlajával kapcsolatos előírások
A zászló leírása
9.§.

A zászló téglalap alakú, ezüst és kék színösszetételű, alsó szél aranyrojtozatú. A színek a
zászló hosszanti középtengelyében találkoznak egymással. A zászló felső részében
helyezkedik az 1.§-ban leírt községi címer, úgy hogy a címer középtengelye a zászló
középtengelyével esik egybe. A zászló szélessége 90 cm, hossza 180 cm.
A zászló használatának köre
10.§.
/1/ A zászló használható:
a./ a nemzeti ünnepek alkalmával
b./ az önkormányzat ülésein, a község életében kiemelkedő helyi események,
rendezvények, alkalmával,
c./ megkülönböztetésül, más települések részvételével tartott rendezvényeken
d./ a község belföldi és külföldi kapcsolataiban,
e./ cserezászlóként,
f./ minden olyan esetben amikor a képviselő-testület indokolnak tartja, illetve a
polgármester engedélyezi.
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A zászló engedély nélkül csak a /1/ bekezdés a-e. pontjaiban meghatározott esetekben
használható, ha a rendezvényeket a képviselő-testület szervezi.

/3/

A zászló az /1/ bekezdésben fel nem sorolt esetekben, figyelemmel a /2/ bekezdés
előírásaira is minden egyéb esetben csak engedéllyel használható.
A zászló használatának módja
11.§.

A zászló előállítására, használatára, forgalombahozatalára és engedélyezésére vonatkozóan az
5-8. §-ok rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.
12.§.
A zászlót a nemzeti színű zászlóval együtt úgy kell használni, hogy az ne csökkentese a
nemzeti zászló jelentőségét. A községi zászló nem lehet nagyobb, mint a nemzeti színű
zászló.
HARMADIK RÉSZ
Szabálysértés
13.§.
Amennyiben a cselekmény nem bűncselekmény, szabálysértést követ el és háromezer forintig
terjedő pénzbírsággal sújtható az aki a jelen rendelet előírásait megszegi vagy kijátsza.
Vegyes rendelkezések
14.§.
/1/

Ezen rendelet a képviselő-testült 1991. május 14. napján megtartott ülésén fogadta el.

/2/

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Egyházasrádóc, 1991. május 14.

Darvas Sándorné
polgármester

Vincze Miklósné
körjegyző

ZÁRADÉK:
Ez a rendelet 1991. május 22-én kihirdetésre került.
Egyházasrádóc, 1991. május 22.
Vincze Miklósné
körjegyző

