Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2000. (VI. 16.) önkormányzati rendelete
a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában és a 16. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében az önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről az alábbi 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: egyenes oldalú, álló, csücskös talpú pajzs zöld mezejében balra
néző lebegő ezüst ekevas, mellette jobbról, balról erre boruló leveles szőlőtő kék fürtökkel.
A címerpajzsot két oldalán három-három hullámos vonalú pólya köti össze a pajzsot
koszorúként körülvevő vörös szövegmezővel. A szövegmező (heraldikailag) bal oldalán:
HUDEGSYD a település első írásos említése, jobb oldalán a község horvát neve: VEDESIN,
középen fönt a község mai neve: HIDEGSÉG, lent középen a település első írásos
említésének évszáma: 1274 és a címer alkotásának éve, amely egyben a Millennium éve:
2000 szerepel fekete színnel.
A címer használatának köre és szabályai
3. §.
Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a) az önkormányzat zászlaján és annak változatain,
b) az önkormányzat épületén, protokolláris célt szolgáló helyiségeiben, a polgármester és
a jegyző irodáiban,
c) az önkormányzat által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon,
meghívókon, emléktárgyakon (emléklapok, kitűzők, matricák, sport mezek stb.).

4. §.
(1) A 3. §-ban nem szabályozott esetekben a polgármester engedélyét kell megkérni. Az
engedély meghatározott időtartamra vagy visszavonásig szól.
(2) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a kérelmező megnevezését, címét,
a címerhasználat célját,
a címer előállításának anyagát,
a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén annak módját,
a használat időtartamát,
a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát, stb.)
a felhasználásért felelős személy megnevezését.

(3) A használatra vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

az engedély megnevezését és címét,
az előállítás anyagát,
az engedélyezett felhasználás célját,
az előállításra engedélyezett mennyiséget,
a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát,
a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését.

(4) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.
(5) Az engedély kiadását meg kell tagadni, ha a jelen rendelet 5. §-ában foglaltak betartása
nem biztosított, vagy a címer tervezett használata a település hírnevét sértené.
(6) A kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja, ha a címer használata az engedélyben
foglaltaktól eltérően, vagy a település hírnevét- illetőleg a címer szimbolikus jellegét sértő
módon történik.
(7) 1 Ha a polgármester az engedély kiadását elutasítja, illetve a kiadott engedélyt visszavonja,
a döntése ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezni a határozat közlését követő 15 napon
belül.
5. §.
(1) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékben lehet, hogy az ne sértse a
hiteles ábrázolást.
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(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 és színjelzéseinek megtartásával történhet.

A zászló leírása
6. §.
(1) Az önkormányzat zászlaja: 90 x 160 cm-es fehér színű, fekvő téglalap alakú, középen a
község címerével, lengő végén arany rojttal.
(2) Az önkormányzat zászlaja a polgármesteri hivatalban kerül elhelyezésre.
A zászló használata
7. §.
(1) A zászló lobogó formájában is használható. A zászló, illetve lobogó, vagy annak
méretarányos változatai használhatóak:
a) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,
b) a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából, más
hivatalos zászlókkal együtt,
c) a képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén,
d) nemzeti, megyei, illetőleg helyi gyászesemény alkalmával, a fekete zászlóval együtt,
félárbocra eresztve,
e) minden, a községgel összefüggő, vagy az önkormányzat részvételével rendezett
eseményen,
f) cserezászlóként, több település együttes rendezvényein megkülönböztetésül.
(2) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Az önkormányzat jelképeinek jogosulatlan használata
8. §. 2

A 8/2012.(VI.20.) önkormányzati rendelet 1. §-ával hatályát veszti. Hatályos 2012. június 21.

2

Záró rendelkezések
9. §.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kuntzl Ottó
polgármester

Rasztovits Anna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2000. június 16.-án

Rasztovits Anna
jegyző

