Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2010. (XI. 19) sz. rendelettel módosított

7/1995. (VII. 13.) számú rendelete
a község címeréről és lobogójáról
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a.) pontjában és a 16.§ (1) bekezdésében biztosított
jogkörében a község címeréről és lobogójáról, azok használatának rendjéről az alábbi
rendeletet alkotja:1
I. A címer és a lobogó leírása
1. §
Az Önkormányzat jelképei: a címer és a lobogó
2. §
A címer álló, kerektalpú, aljában öt ívvel tagolt, felül domború ívvel süvegezett tárcsapajzs. A
pajzs kék mezejében alulról a pajzsderékig betolt ezüst ék. Az ezüst mezőben háromfelé
ágazó termő zöld borókaág, az ágakon 3-3 bogyóval. A felső kék mezőben kváderkövekből
épült kéttornyos, középen kerek ablakos templom romja, arannyal. A címerpajzsot kétoldalról
1-1 lebegő, szárán alul keresztbetett arany makktermésű zöld tölgyfaág övezi. A címer alatt
Lebegő, hármas tagolású fecskefarok végződésű íves aranyszalag középső mezejében
feketével nagybetűs CSÉVHARASZT felirat. A településnév előtt és után 1-1 díszpont.
2.§
A lobogó fehér alapon a 2. §-ban megjelölt címer.
II.A címer használatának köre és szabályai
4. §2
(1) Az önkormányzat címerét (a továbbiakban: címer) mint díszítő és utaló jelképet használni
lehet:
a.) az önkormányzat zászlaján és annak változatain,
b.) az önkormányzat által szervezett rendezvényeken
c.) az önkormányzat szervei részére készített levélpapíros fejlécén illetve borítékján,
d.) az önkormányzat által kiadott díszoklevélen, emléklapon, kitüntető vagy emlékérmeken,
e.) a községháza tanácskozó termeiben,
f.) az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban,
g.) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó
kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,
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h.) a községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán.
i.) az önkormányzat által kiadott jelvényeken és emlékplaketteken.
j.) polgármester, alpolgármester, települési képviselő, jegyző hivatalos névkártyáján, a
megbízatása, kinevezése ideje alatt.
(2) Az állami és az önkormányzati címer együttes használata esetén az állami címernek elhelyezésével, méretével, stb. - elsőbbséget kell biztosítani.
(3) A címert kizárólag hiteles alakban lehet ábrázolni.
(4) Egyes esetekben a polgármester engedélyezheti, hogy a címer kizárólag a tárgy anyagának
színében (bőr, fém, stb.) jelenjen meg.
(5) Nyomdai úton való előállítás esetén a címer fekete, fehér színben is felhasználható.
(6) A címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.
(7) A címert az önkormányzati választások kampány ideje alatt a jelöltek kampány céljára
nem használhatják.
III.A címer előállításának, használatának, forgalomba hozatalának engedélyezése
5. §3
(1) A címernek a 4. § (1) bekezdésében meghatározottakon kívül más jogi személy számára
az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken való használatát a polgármester
engedélyezheti.
(2) A polgármester által kiadott engedély meghatározott időre vagy visszavonásig adható,
erről a kiadott engedélyen kell rendelkezni.
(3) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetében a címer használatáért gyártási és
forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a polgármester állapítja meg.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány
formájában vagy az elért árbevétel arányában.
(5) A címer előállítására, használatára, illetőleg forgalomba hozatalának engedélyezésére
vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a.) a kérelmező megnevezését, címét,
b.) a címer használatának célját,
c.) az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),
d.) a címer előállításának anyagát,
e.) a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén annak módját,
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f.) a használat időtartamát,
g.) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát, stb.),
h.) a felhasználásért, előállításért, forgalomba hozásért felelős személy megnevezését.
(6) A címer előállítására, használatára, illetőleg forgalomba hozatalára vonatkozó
engedélynek tartalmaznia kell:
a.) az engedélyes megnevezését és címét,
b.) az előállítás anyagát,
c.) az engedélyezett felhasználás célját,
d.) az előállításra engedélyezett mennyiséget,
e.) a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időpontját,
f.) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
g.) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését,
h.) a címer használatáért fizetendő díj összegét,
i.) esetleges egyéb kikötéseket.
6. §4
(1) A lobogó és zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni
(2) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.
(3) Amennyiben az előállítás, használat, forgalomba hozatal az 5.§ (6) bekezdésben foglalt
engedélytől eltérően történik a polgármester az engedélyt visszavonhatja.
IV. Szabálysértési rendelkezések
7. §5
V. Záró rendelkezések
8. §6
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben
meghatározott módon gondoskodik.
(2 E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás
tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az
Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
Csévharaszt, 2010.november 9.
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Mocsáry Balázs
polgármester

Bárányné Billinger Erzsébet
jegyző

Kihirdetve és egységes szerkezetbe foglalva
Csévharaszt, 2010. november 19
Bárányné Billinger Erzsébet
jegyző
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