Bakonykoppány Község Képviselő-testületének
6/1998.(VIII.1.) számú
Önkormányzati Rendelete 1
Bakonykoppány község jelképeiről és a jelképek
használatáról

Bakonykoppány Község Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 1. §. (6) bekezdésének a.)
pontjában biztosított jogkörében Bakonykoppány község jelképeiről és azok használatáról a
következő rendeletet alkotja:
Az önkormányzat jelképei
1.§.
Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a
címer és a zászló.
A címer leírása
2.§.
Az önkormányzat címere: Kékkel és fehérrel hasított csücsköstalpú pajzs első mezejében
fehér kehely ostyával, mely sugarakat bocsát ki, második mezejében élével hátra és hegyével
felfelé néző ekevas. A pajzsfő közepén hatsugarú ezüst-fehér csillag: a pajzs – szintén
színváltással – fehérrel és kékkel szegélyezve.
A címer használata
3.§.
(1) Az önkormányzat címere használható:
a.) az önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó,
illetőleg
gumibélyegző, pecsétnyomó esetében legkisebb 40 mm, gumibélyegző
esetében legnagyobb 35 mm átmérőjű, megfelelő körirattal ellátva,
b.) az önkormányzat zászlaján és annak változatain,
c.) a polgármester, az alpolgármester és a jegyző által használt levélpapíron és
borítékon,
d.) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, emlékérmeken, jelvényeken, valamint a képviselő-testület által alapított kitüntetéseken,
e.) a községháza épületének bejáratánál, tanácstermeiben és házasságkötő
termében,
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f.) a képviselő-testület ülésén és az önkormányzat által szervezett protokolláris
és ünnepi rendezvényeken, konferenciákon, kulturális és sportrendezvényeken, kiállításokon,
g.) az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban,
h.) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon.
(2)

Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az önkormányzat és más
bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris
célból, illetőleg szerződések, megállapodások hitelesítésekor, továbbá
kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.

(3)

Az (1) - (2) bekezdésében nem szereplő esetekben a címer csak engedéllyel használható.
A címerhasználat engedélyezése
4.§.

(1)

A címer használatát a polgármester engedélyezi.

(2)

A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a.) Az engedélyt kérő megnevezését (nevét) címét,
b.) a címer felhasználásának, illetve előállításának célját,
c.) előállítás estén az előállítandó mennyiséget,
d.) terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módját,
e.) a használat időtartamát,
f.) a címer felhasználásáért felelős személy nevét, (beosztását).

(3)

A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a.) a jogosult megnevezését és címét,
b.) az engedélyezett felhasználási cél megjelölését,
c.) előállítás esetén az engedélyezett mennyiséget,
d.) a terjesztés, illetve forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges
kikötéseket,
e.) az engedély érvényességének határidejét.

(4)

A polgármester az engedély kiadását indokolással megtagadhatja.

(5)

A kiadott engedély visszavonható, ha a felhasználó szerv e rendeletben
vagy a részére kiadott engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat
megsérti, illetőleg kötelezettségének nem tesz eleget.
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A zászló leírása
5.§.
Az önkormányzat zászlajának leírása a következő: Fekvő téglalap alakú, 3:2 oldalarányú
zászlólap, hosszában két egyenlő és párhuzamos részre osztva: fent fehér, lent kék
kelmerésszel. A zászló előlapján, a rúdtól mért egyharmadnyi távolságban helyezkedik el a
címerpajzs.
A zászló használata
6.§.
(1)

Az önkormányzat zászlaja a községháza dísztermében kerül elhelyezésre,
ünnepi alkalmakkor a községháza homlokzatára tűzendő.

(2)

A zászló a Magyar Köztársaság zászlóját nem helyettesíti.

(3)

A zászló engedély nélkül használható:
a.) az önkormányzat tanácstermeiben,
b.) a település életében jelentős eseményeken (ünnepségek, évfordulók, stb.)

(4)

A zászló más célú használatát a polgármester engedélyezheti e rendelet
címerre vonatkozó szabályainak megfelelő alkalmazásával.
Jogosulatlan használat
7.§.

Aki az önkormányzat címerét vagy zászlóját jogosulatlanul a használatára vonatkozó engedélytől eltérő, vagy a közösséget sértő módon használja fel, szabálysértést követ el
és 3.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Hatályba lépés
8.§.
Ez a rendelet 1998. augusztus 1. napján lép hatályba.

Mészáros Endre
polgármester

Dr. Szabadics Zsuzsanna
körjegyző

