Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/1996. (VI.27.) sz. rendelete
a községi címer és zászló alapításáról, valamint használatának rendjéről
Felsőszölnök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 1.§. (6)
bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat jelképeiről és azok
használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:
Az Önkormányzat jelképei
1.§.
Az Önkormányzat jelképei mint a település történelmi múltjára és hagyományaira utaló
díszítő szimbólumok: a címer és zászló.
A címer leírása
2.§.
Az Önkormányzat címere: vörös színű doborpajzs középtengelyében zöld talajon Keresztelő
Szent János ezüstruhás, glóriás alakja áll. Ball vállán állatbőr, jobbjában zászlós, keresztes bot
van. Előtte a földön bárány fekszik.
A címer használatának köre és szabályai
3.§.
(1) Az Önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a.) Az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetve gumibélyegző
pecsétnyomó esetében legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb
35 mm átmérőjű, megfelelő körirattal ellátva.
b.) Az Önkormányzat zászlaján, és annak változatain.
c.) Az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek készített levélpapírok
fejlécein, illetőleg borítékján.
d.) Az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető,
vagy emlékérmeken, jelvényeken.
e.) Községháza, és intézmények épületének bejáratánál, tanácskozótermében, és
más protokolláris célt szolgáló helyiségekben.
f.) Önkormányzat, valamint intézményei vezetői irodájában.
g.) Az Önkormányzat és szervei által megjelölt, vagy készíttetett kiadványokon,
meghívókon, emléktárgyakon.
h.) Községbe vezető út mentén a közigazgatási határt jelző táblán.
(2) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét csak protokolláris célból, valamint
szerződések, megállapodások hitelesítésekor, az önkormányzat belső működésével és
szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor
használható.
(3) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem használható.

4.§.
(1) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért gyártási, és
forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a jegyző javaslatára a polgármester
állapítja meg.
(2) Méltatlan tárgyakon a címert tilos alkalmazni. Az alkalmazás vitás eseteiben a
képviselő-testület dönt.
(3) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell
a.) a kérelmező nevét, címét, címerhasználati célját,
b.) használat időtartamát, módját, előállítás esetén anyagát, vagy a címerrel
díszítendő tárgy mintapéldányát,
c.) felhasználásért felelős személy nevét, címét.
(4) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell
a.) az engedélyezett felhasználási célját, előállításra engedélyezett mennyiséget,
b.) a felhasználás idejét, az engedély érvényességének időtartamát,
c.) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését, címét,
d.) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a fizetendő díj összegét.
A Zászló leírása
5.§.
(1) A zászlólap a rúd felől nézve 1:1,7 arányú téglalap középen vágással, felső ezüst, alsó
piros mezőre osztott, az első harmad vonalában mint tengelyben foglalt helyet az
Önkormányzat címere. A zászlólap alsó vége arannyal rojtozott.
(2) A zászló aranyát meghatározó téglalap rövidebb oldala 1 méter
(3) Az Önkormányzat Zászlaja a Községháza előterének főfalán kerül elhelyezésre.

A zászló használata
6.§.
(1) A zászló lobogó formájában is használható. A zászló, (lobogó) vagy annak
méretarányos változatai használhatók:
a.) hivatalos állami ünnepeket alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával
együtt,
b.) község életében jelentős eseménye alkalmával más hivatalos zászlókkal együtt,
c.) nemzeti, nemzetiségi és helyi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval
együtt félárbocra eresztve,
d.) minden esetben a község életével, vagy az önkormányzat részvételével
rendezett eseményeken.
(2) A zászló előállításánál a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Záró rendelkezések
7.§.

Ez a rendelet a kihirdetése napján 1996. június 27-én lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Felsőszölnök, 1996. június 27.

Kiss Imréné sk.
körjegyző

Ropos Márton sk.
polgármester

