ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2001.(V.31.) ÖKT. számú
RENDELETE
Anarcs község címeréről, zászlajáról
Anarcs község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzatokról szóló –
többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 1. § (6) bekezdésének a.) pontjában és a 16. §
(1) bekezdésében biztosított jogkörében az önkormányzat jelképéről és azok használatának
rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:
I.
FEJEZET
Az Önkormányzat jelképei
1. §
Az Önkormányzat jelképei, mint a település múltjára utaló, díszítő szimbólumok: a községi címer, - zászló.
II.
FEJEZET
A település címerének leírása
2. §
A címer felül hasított, alul vágott csücskös talpú, állópajzs fölötte ún. lombkoronával. A
heraldikai jobb felső mező alapszíne kék, benne címerképként alma, színe arany. Heraldikai
bal felső mezőben a vörösben aranykalász címerkép.
A pajzs tehát kékkel vörössel hasított, alul zölddel vágott.
A címer használatának köre és szabályai
3. §
(1.)

A község címere a település múltjára és mai jellegzetességére utaló jelkép. A Magyar
Köztársaság címerét nem helyettesítheti.
A címer első hivatalos példányát az Önkormányzat Polgármestere hivatalos
helyiségébe kell kifüggeszteni.

(2.)

Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a.) az önkormányzat zászlaján;
b.) az önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek
készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján;
c.) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy
emlékérmeken;
d.) a Községháza épületének bejáratánál, a Képviselőtestület üléstermében, és más
protokolláris célt szolgáló önkormányzati helyiségekben, a polgármester és a
jegyző irodájában;
e.) az önkormányzat által megjelentetett, a település életével foglalkozó
kiadványokon, meghívókon;
f.) a községbe vezető utak mellett, a községhatárnál lévő a települést jelző táblán;
g.) az önkormányzat intézményeinek a bejáratánál és vezetőinek irodáiban;

4. §
(l) A 3.§ (2) bekezdésében meghatározottakon kívül az önkormányzat címerének használatát
– kérelemre - a jegyző javaslata alapján a polgármester engedélyezheti.
(2) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a.) a kérelmező megnevezését, címét,
b.) a címerhasználat célját,
c.) az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),
d.) a címer előállításának anyagát,
e.) terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,
f.) a használat időtartamát
g.) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát stb)
(3) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a.) az engedélyes megnevezését és címét,
b.) az előállítás anyagát,
c.) az engedélyezett felhasználó célját,
d.) az előállításra engedélyezett mennyiséget,
e.) a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát,
f.) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
g.) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését,
h.) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.
(4) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.
(5) 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.
5.§
(1) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az nem sértse a
hiteles ábrázolást.
(2) Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való
ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (pl.: fém, fa, bőr…..) színében
történhet.
III.

FEJEZET

A zászló leírása
6.§
(1) A zászló hosszanti, szabályos téglalap alakú, 1/2-1/2 arányban hosszában osztott, felül
piros, alul középkék.
A zászló közepén a községi címer helyezkedik el, alatta „ANARCS” felirat található
A zászló hátoldala selyem, a téglalap alakú keresztlobogó széle arany rojt.
(2) Az önkormányzat zászlaja a községháza tanácskozó termében kerül elhelyezésre.
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A zászló használata
7. §
(1) A zászló lobogó formájában is használható. A zászló, illetve lobogó vagy annak
méretarányos változatai használhatók:
hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,
a település életében jelentős események, ünnepek és rendezvények alkalmával,
a Képviselőtestület ülésének helyszínén,
a Nemzeti, megyei, helyi gyászesemények alkalmával a fekete zászlóval együtt,
félárbocra eresztve,
e.) minden településsel összefüggő, vagy az önkormányzat részvételével rendezett
eseményen.
a.)
b.)
c.)
d.)

(2) A zászló előállításának engedélyezésénél a címerre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
IV.

FEJEZET

Az önkormányzat jelképeinek jogosulatlan használata
8. §1
Záró rendelkezés
11. §
Ez a rendelet 2001. június 1-én lép hatályba
Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
12. §2
Ezen rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európa Parlament és Tanács
2006/123/EK(2006. december 12.) számú Irányelvével harmonizál, annak előírásaival
ellentétes rendelkezéseket nem tartalmaz.
A n a r c s, 2001. június 6.
Kalinák József
polgármester

Kiss Ferenc
jegyző

Az önkormányzati törvényben biztosított jogkörömben eljárva Anarcs Község
Képviselőtestületének 5/2001.(V.31.)ÖKT. számú rendeletét, mely Anarcs község címeréről,
zászlajáról szól, 2001. június 15-i hatállyal k i h i r d e t e m.
A n a r c s, 2001. június 6.

Kiss Ferenc
jegyző sk.
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Hatályon kívül helyezte a 15/2012. (VI.15.) rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2012. június 15. napjától.
Beiktatta a 10/2009. (X.16.) rendelet 8. §-a. hatályos 2009. október 16. napjától.
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