Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
9/1996. (VIII. 9.) ÖR. sz. rendelete az Önkormányzat jelképeiről

Zsadány község Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. tv. 1. §.
(6). Bekezdésének a/ pontjában biztosított jogkörében az önkormányzat jelképeiről és azok
használatáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok:
A/ címer
B/ zászló
C/ lobogó

2. §
A címer leírása

Az önkormányzat címere(heraldikai leírás: készítette Kovács Ferenc grafikus, Komló)
Pajzs: csücsköstalpú tárcsapajzs zölddel és kékkel hasított mezejében alulról a pajzsderékig
feltolt vörös ék. A vörös mezőben lebegő helyzetű arany áldozókehely. A jobb oldali, zöld
mezőben lebegő helyzetű leveles arany búzakalász. A bal oldali, kék mezőben cölöpösen
állított lebegő ezüst hal.
Sisak: jobbra fordult, arannyal ékített, vörössel bélelt pántos ezüst sisak, vörössel és kékkel
ékített arany heraldikai koronával.
Sisakdísz: a sisakkoronából növekvő helyzetű, jobbra fordult, ágaskodó ezüst farkas mellső
lábaival arany nádszálat tart.
Takarók: kék-ezüst, zöld-arany.
Felirat: a címer alatt lebegő, hármas tagolású, fecskefarok végződésű, íves arany szalagon
feketével nagybetűs ZSADÁNY felirat. A település név előtt és után egy-egy díszpont.

3. §
A címer használatának köre és szabályai
(1) Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használ:
a/ Az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző.
Pecsétnyomó esetében a legkisebb 40 mm., gumibélyegző esetében a legnagyobb 35
mm. Átmérőjű megfelelő körirattal ellátva. A körirat szövege: ZSADÁNY KÖZSÉG
PECSÉTJE.
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B/ Az önkormányzat zászlaján és annak változatain
C/ Az Önkormányzat szerveinek, a Polgármesternek, a Jegyzőnek készített
levélpapírok fejlécén, illetve borítékokon.
D/ Az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy
emlékérmeken
E/ A Polgármesteri Hivatal épületén vagy bejáratánál, a tanácskozóteremben és a
tisztségviselők irodáiban
F/ Az Önkormányzat és szervei által megjelenített, a település életében kötelező
kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon
G/ A településre vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán
(2) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel-, illetve
külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg szerződések,
megállapodások hitelesítésének, valamint az Önkormányzat belső működésével kapcsolatos
rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható, amely nem előzheti meg az
állami címer használatát.
(3) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

4. §

(1) A 3. § (1). bek. F/ pontjában alkalmazottakon kívül más jogi személy részére az általa
készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken az Önkormányzat címerének használatát
– kérelemre – a Jegyző javaslata alapján a Polgármester engedélyezi.
(2) Nem helyi jogi személy részére, de a településen telephellyel rendelkező szervezet
számára az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken az önkormányzat
címerének használatát – kérelemre – a Jegyző javaslata alapján a Polgármester engedélyezi.
(3) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért gyártási és
forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a Jegyző javaslata alapján a Polgármester
állapítja meg.
(4) A (3). bekezdésben meghatározott díj kifizetése történhet egy összegben vagy évi átalány
formájában.
(5) A (4). Bekezdésben szereplő átalány összege gazdálkodó szervezeteknél 10.000-től 50.000
Ft-ig terjedhet.
5. §
(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
A/ Kérelmező megnevezését, címét
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B/ A címerhasználat célját
C/ Az előállítani kívánt mennyiséget
D/ A címer előállításának anyagát
E/ Terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén annak módját
F/ A címer használatának időtartamát
G/ A címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát vagy leírását
H/ A felhasználásért felelős személy megnevezését
(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell az (1). bek-ben leírtak
megválaszolását, valamint a használati díj összegét.
(3) Indokolt esetben a kiadott engedélyt a Polgármester vagy a Képviselő-testület
visszavonhatja.

6. §
(1) Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy ne sértse a
hiteles ábrázolást
(2) Az önkormányzat címerét lehetőleg eredeti színének megfelelően kell használni, de nincs
akadálya a fekete-fehér megjelenítésnek sem.

7. §
Zsadány Község Pecsétje
Kör alakú pecsétlap, szélén peremmel. A pecsétmező közepén Zsadány címerének
kontúrrajza. A címert felülről nagybetűs ZSADÁNY, alulról KÖZSÉG PECSÉTJE íves felirat
övezi. A pecsétkép két oldalán egy-egy díszpont.

8. §
Zsadány Község Lobogója és Zászlaja
(1) Lobogó: álló téglalap alakú, 2:1 méretarányú textillap, aljában arany, felette zöld
vízszintes pólyával. Egy pólyaszélesség a lobogó hosszának 1/10-ed része. A színes címer a
lobogó hosszanti szimmetriatengelyén, annak felülről mért 1/3-os osztásvonalán helyezkedik
el.
(2) Zászló: A lobogó 90 fokkal történő elforgatásával jön létre. A színes címer a zászló
hosszának rúdtól mért 1/3-os osztásvonalán helyezkedik el. A zászló kétoldalas.
(3) Az Önkormányzat lobogója vagy zászlaja a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében
kerül elhelyezésre.
9. §
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(1) A zászló lobogó formájában is használható. A zászló vagy lobogó vagy ennek
méretarányos változatai használhatók:
A/ Hivatalos állami ünnepek alkalmából a Magyar Köztársaság zászlajával együtt
B/ A település életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmával
más hivatalos zászlóval együtt
C/ A képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén
D/ nemzeti, illetve települési gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt
félárbocra eresztve.
(2) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

10. §
Jogosulatlan használat
Aki az Önkormányzat jelképeit jogosulatlanul vagy engedélytől eltérő, illetve a közösséget
sértő módon használja fel, szabálysértést követ el, amely 10.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható.

11. §
Hatálybalépés
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a
Jegyző gondoskodik.
Zsadány, 1996. augusztus

Dudás Árpád
polgármester

Hirdetőtáblán kifüggesztéssel kihirdetve:
1996. aug. 9.

Makai Sándor
jegyző

