Gödre Község Önkormányzata
3/1997. (IV.16.) Kt. Számú
rendelete
az önkormányzati jelképek (címer, zászló) használatának rendjéről
Praeambulum
A gödrei Képviselő-testület a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló többször módosított
1949. évi XX. Tv. 44/A §. (1) bekezdés f) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. tv. 1. §. (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a
szabásértésekről szóló 1968. évi I. tv. 17. §. (2) bekezdése figyelembevételével, elismerve
azt, hogy Gödre község címere kifejezi a hajdan mezővárosi státuszú település jellegét,
hagyományait az önkormányzati jelképek használatáról az alábbi rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §. (1) E rendelet célja, hogy jogszabályi szinten szabályozza Gödre Község
önkormányzati jelképeinek, nevezetesen a címer és a zászló alkalmazásának
engedélyezését, engedély nélküli használatát, az erre illetékes fórumok
megnevezésével, a címerhasználattal kapcsolatos eljárás meghatározásával.
(2) Gödre Község jelképei:
a) Gödre község címere
b) Gödre község zászlaja
Gödre község címere
2. §. (1) Az önkormányzat címere: a történelmi címer, amely Gödre mezőváros címere
volt (Magyarország Czimertára. Kiadja: Altenburger G és Rumbold B a szövegét írja:
Tagényi Károly Budapest, 1880. Nyomatott: Bischmann F-nél kiadvány II/10 tábláján
szereplő rajzolattal.)
(2) A címer pontos leírása: Gödre Község címere: A 3 domb és az alatta lévő terület
barna mezőben van ábrázolva. A szőlő kék és a levelek zöldek. A hamuszürke
mezőben fekete szőlőkarók láthatók.
Az önkormányzat címerének rajzolata:

Gödre Község Zászlaja
3. §. (1) Gödre Község Zászlaja 1 m x 1,6 m-es mustársárga színű, közepében Gödre
Község Címerével.
II. FEJEZET
Az önkormányzati címer és a zászló alkalmazására és használatára vonatkozó előírások
A CÍMER
4.
a)
b)
c)

§. (1) Az önkormányzati címer használatának alapesetei:
önmagában a címer kitétele állandó, vagy eseti jelleggel,
a címer felhasználása valamilyen tárgyon (címerhordozón),
jelvényként történő címer forgalmazás.
A címer elhelyezése

§. (1) A címer állandó jelleggel elhelyezhető:
a Polgármesteri Hivatalban,
az anyakönyvi helyiségben,
az önkormányzati intézményekben,
az egyházi helyiségekben,
a körülményektől függően a díszteremben, a vezető irodájában, vagy a bejárat belső
terében.
A címer esetenként a község protokolláris rendezvényein, ünnepségein is kitehető úgy,
hogy az egyidőben elhelyezett állami címer jelentőségét ne kisebbítse.
5.
a)
b)
c)
d)
e)

A címer felhasználása külön engedély nélkül
6. §. (1) A címer felhasználása –külön engedély nélkül az alábbi esetekben lehetséges:
a) az önkormányzat által adományozott kitüntetéseken, plaketten, díszoklevélen,
emléklapokon,
b) az önkormányzat által kiadott (vagy támogatott) és a község életével, történetével
foglalkozó kiadványokon, meghívókon,
c) a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői által használt protokolláris levélpapíron, és
borítékon,
d) sportegyesületi mezeken,
e) az 5. §-ban jelzett intézmények és szervek címtábláin.
Címerhasználat engedélyezése
7. §. (1) A polgármester külön engedélyével és eseti előírásai megtartásával a címer
felhasználható:
a) a község intézményei, üzemei stb. által kiadott és a település , illetve a kiadó
történetével, életével foglalkozó kiadványokban,
b) idegenforgalmi propaganda kiadványokon,
c) kulturális intézmények, sportszervek emléklapjain, partneri és csere kapcsolatok
céljára szolgáló jelvényein érméin és zászlóin,

d) nemzetközi
kapcsolatokban
testvérközségi kapcsolatokban.

(együttműködés

külföldi

önkormányzatokkal)

A címer kereskedelmi életben való használata
8. §. (1) Kereskedelmi, vagy reklám célú, továbbá a településre utaló emlék, vagy
ajándéktárgyakon történő felhasználása esetén évi 12.000,-Ft átalánydíj fizetendő.
(2) Csekély mennyiség, vagy egyszeri felhasználás esetén a polgármester
díjfizetési kedvezményt adhat.
9. §. (1) Jelvényként az önkormányzat címerét felhasználni csak az önkormányzat, illetve
az által kijelölt intézménye árusításában (előállításában) lehet.
A címerhasználattal kapcsolatos eljárás
10. §. (1) A községi címer használatára – a 6. §.-ban foglaltakon kívül – engedélyt kell
kérni.
(2) A címer felhasználására vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet nevét és címét,
b) a címer felhasználásának, illetve előállításának célját, a címerhordozó
megnevezését,
c) az előállítandó mennyiséget,
d) a forgalomba hozatal, vagy terjesztés módját,
e) kereskedelmi forgalom esetén a javasolt egységárat,
f) a címer használatának időtartamát,
g) a kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszített tárgy tervét, majd elkészülte után
köteles a címerhordozó egy példányát engedélyezőnek átadni.
A címerhasználati engedély tartalma
11. §. (1) a címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyező szerv megnevezését és címét,
b) az engedélyezett felhasználási cél megjelölését,
c) az engedély érvényességének idejét,
d) a terjesztés és az engedélydíj mértékét,
e) a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb előírásokat.
(2) A kiadott engedélyekről, érvényességük határidejéről nyilvántartást kell vezetni.
12. §. (1) Nem adható engedély, ha a címerhasználat, illetve a forgalmazás módja,
körülményei a község vagy a lakosság érzületeit sértheti.
(2) Nem adható engedély továbbá vásári bóvlikon, szex-kiadványokon és a címerhez
méltatlan árun vagy terméken való címerfelhasználáshoz.
13. §. (1) Az engedélyt vissza kell vonni, kártalanítási igény nélkül, ha a felhasználás az
engedélyben előírtaktól eltér és abban a formában egyébként sem lehetett volna
felhasználási, alkalmazási engedélyt adni.

A zászló
14. §. (1) Gödre község zászlaját kizárólag:
a) a Polgármesteri Hivatal,
b) az iskola,
c) az óvoda és a
d) helyi egyház használhatják a hivatalos állami illetve önkormányzati ünnepek
alkalmával és nemzetközi kapcsolatokban.
(2) A zászló más irányú felhasználására engedély nem adható
III: FEJEZET
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELEKEZÉSEK
Jogosulatlan címerhasználat
15. §. (1) Aki Gödre Község történelmi címerét engedély nélkül, illetőleg az engedélytől
eltérő módon használja 10.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás Gödre
Polgármesteri Hivatal Jegyzője hatáskörébe tartozik.
A rendelet hatálya
16. §. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, azzal, hogy a hatálybalépés napán
már benyújtott, de még el nem bírált kérelmek esetében is alkalmazni kell.
G ö d r e, 1997. április 16.
Vég István
polgármester

Farkas Márton
jegyző

