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a helyi címer, lobogó és zászlő alapításáról és használatának rendjéről
Iszkáz község önkormányzat i<épviselő-testtilete a helyi önkormányzatokról szóló
1 § (6) bekezdésének a/ pontjában és 16. § (1) bekezdésében,
illetőleg az I995 évi. LXXXIII. törvény 21. § (3) bekezdésében biztosított jogköréberr
az önkormányzat jellrépeiről és azok hasznáIatának rendjérőI az alábbi rendeletet
1990. évi LXV. törvény

alkotja.
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§ Az örrkormányzat .ielképei, mint a település törlénelrni mírltjára Lrtaló díszítő
szimbólrrmok: a címer, lobogó és azászlő.
1.

A címer leírúsu
2. § Az örrkorrnányzat címere: Vágott és felül lrasított háromszögti pajzs első r,örös
mezejében lebegő ezüst kettőskereszt. A pajzs másodjk zöld rrrezejében . a vágóvorraiból
kinövő jobbra fordtrlt arany oroszlán , felemelt jobb nrancsában . kivont ezrist ltardot
tar1. rnely í'elett háronr arany csillag lebeg, A pajzs lLar,rnadik kék mezejében , élével
jobbra , lregyével felfelé fbrdult ezüst ekevas á1l, mell,et két zöldleveles eztist virág fog
közre. A címerpajzs felett , lebegő arany szalagon fekete betűkkel a 1'elírat: ISZK^Z

A címer használaíának köre

és szubúlyai

Az önkormárryzat címerét,mint díszítő és r-rtaló jelképet használni lehet:
körpecsétjén, amely pecsélnyorrió. illetőleg gumibéi,yeg,ző. A
önkorrt.ányzat
a) az
pecsétnyomó esetében legi<isebb 40 mm, gumibélyegz[i esetében legnag.vobb 35 rnni
átmérőj ű, me gf-elelő ltörirattal ellátva;
b) Az önkormányzat zászlaján és annak változatatn,,
c) Az önlrormányzat szervetnek (a polgármester, a képviselő-testtilet bizottságai, a
képviselő_testi_ilet hivatala), továbbá a jegyzőnek készítettlevélpapírok fejlécérr,illetve
borítékián;
cl1 Az önkormán.v7a1 41,ta1 kiadott díszokleveleltcn. ertlléklapoltorr. I(iti.intető vag,v
3. § (1)

emlékérnlekerT.
e/ A közsé gháza épiiietének beiáratánáI. tanácskozótermében, és nrás protokolláris

célt szolgáló heiyiségeiben. a polgármester és jegyző irodáiban;
í) Az önlrornányzat lntézményeibejáratánál és vezetőirTek irodáiban;
g) Az önkormányzaí és szervei által megjelentetett, a teleptilés életévclfoglalkclzó
kiadványokorr. meghívókorr, ernléktárgyakon;
h) Aközségbe vezető trtak mellett levő táblán.
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4.§ (1) Az ötrkormányzat címerévelellátott körpecsét az önkormányzaí és más bel-,
illetve külföIdi önkormányzatok közötti kapcsolatokbar' protokolláris célból, illetőleg
szerződések, megállapodások lritelesítésekor, valamirt az önkormálryzat belső
működésével, és szervezeti felépítésévelkapcsolatos rendelkezések, kitürrtető oklevelek
hitelesítésekor használható, kivéve azokat az eseteket, amikor a címer, illetőleg a
címeres körbélyegző 1rasználata kötelező.
(2) Ha a címer. illetőleg a címeres körbélyegző használata kötelezó, az önkormányzatl,
címer. illetőleg címeres körbélyegző egyidejűleg nem használható.
5.§ (1) A 3 § (1) bekezdésének g) pontjában meglratárózottakon kívtil más jogi
személy számára az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes terméken az
önkormányzat címerénekhasználatát - kérelemre e rendelet alapján a polgármester
engedéiyezheít az önkormányzatihatősági ügyekre vonatkozó szabályok szerint.
(2) Keresltedelmi vagy reltlámcélú felhasználás esetében a címer használatáért
gl"ártási és lorgalmazási díiat kell ftzetnt. A .lii mértékéte rendelet alapján a
poI gáI,Irrestcr, ál lapítia lrleg.
(3) A díj megállapítása történhet egy összegben. évi átalány formájában, vagy az elért
árbevéte1 arányában.

(4) A (3) bekezdésben szereplő áú.d,ány összege gazdálkodó szervezeteknél 1000
Ft-tól 50 000 F-t-ig terjedlret.
Az árbevétel után megállapítható díj mértékeaz éves árbevétel O,IoÁ-a, de
legkevesebb 1000 F't.
6.§ (1) A címer használatára vonatkozó kérelenrnelt taltalmaznia kell:
a1 a kérelmező megnevezését,címét,
b) a címerhasznáIat célját,
c) az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),
cl) a címer előállításának anyagát,
e)terlesztés" illetve forgalornba hozata| esetén entrek móclját,
.fl a használat időtartamát,
97 a címerlel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzál, íóny"képmásolatát stb.),
h 1 a íelhas ználásért felelő s személy me gnevezé sét.
(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalnraznia kell:
u) az engedélyes megrrevezését és címét,
b) az előállítás anyagát,
c) az engeclélyezett felhasználás célját,
cl ) az e|ő ilIításra en g e d éIyezett mennyi s é get,
e) afelhasználás ideiét. illetőleg az engedély érvényességénekidőtartarrrát.
.fl aterjesztés, a forgalomba hozata| módjára vonatkozó esetleges kikötéseket.
g) a címer í-elhasználásáért felelős személy megnevezését,
h) amennyiben a címer használatáért d4at kell fizetni. a díj összegét.
(3) A kiadott engedélyekről a polgármesteri lrivatal nyilvántartást l,ezet.
(4) Az engedély kiadását meg kell tagadni, ha a .jelen rendelet 6. §-ában fbglaltak
betartása nem biztosított, vagy a címer tervezett használata a település hírner,étsértené.
(5) A kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja, lra a címer használala az
engedélyben foglaltaktól eltérően, vagy a teleptilés hírnevét-illetőleg a címer
szimbolikr,rs jellegét sértő módon történik.
7.§ (1) Az önkormányzat címerénekkicsinyítése csak oiyan rnértékűlehet, hogy az

ne sértse a hitcles ábrázolást.

(2) Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzaí cimerének eredeti színben való
ábrázolására. akkor az csak a hordozó tárgy anyagárrak (fém, fa, bőr, kerámia stb.)
színében, de a lreraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával
töfténhet.

A

lobogó és u zászló leű,ása

8.§ (1) A községi lobogó álló téglalapalakú2:1 nTéretarányúl ,114-2l4 -Il4 arányban
vörössel - eztisttel - zölddel fiiggőlegesen osztott kelme . Az önkormányzat címere a
zászlőlap hosszanti tengelyében , a rúdtól ll3 , a szabad végtől 2/3 egységnyi távolságra

helyezkedik el. A zászlőlap alsó éle arany rojttal díszített.
(2) A községi zászlő, fekr,ő téglalap alakú, 2: 1 méretarányú ll4-2l4-1l4 arányban
vörössel -eztisttel - zölddel fuggőlegesen osztott osztott kelme. Az önkormányzat
címere a zászlőlap mértani közepén került elhelyezésre . A zászlőlap lengő vége
arannyal van ro.itozva,
(3) A közsé g zászlqa a községlráza tanácskozótermében kerül ellrelyezésre,

A lobogó

és a zúszló hasznúlutu

9. § (1) A zászló lobogó formájában is használható. A zászló, illetve lobogó, vagy
annak méretarárryos változatai használhatók:
a) hivatalos állami ünrrepek alkalmával, a Magyar Köztársaság zászla,iával együtt,

b) a község életébenjelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából.
n:rás hivatalos zászlókkal együtt,
c7 a képviselő-testület tilései alkalmával önállóan az ülés helyszírrén,
d1 nemzeti., megyei, illetőleg lrelyi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval
egl,iitt, félárbocra eresztve.

e) minden" a községgel összefuggő, az önltormányzat részvételévelrendezett

eseményen.

(2)

A

zászlő előállításának engedélyezésérea címerre vonatkozó szabályokat keil

alkalmazr.i.
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§ Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanv|. az engeclélytől eltérő. vagy

a

település közösséget sértó rnódon használja fel, szabálysértést követ el, és 30 000 Ft-ig
terj edő pénzbírsággalsúj tható.

Vegyes és Zárő rendelkezések
11. § (1) Ez arendelet 2009. szeptember 01. nap.lán lép lratályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szeritlt a helyben szokásos módon a
körj egyző gondoskodik.
(3) A rendeletet a képviselőtestület a 2009. arrgusztus
(4) A rendelet kihirdetésének napja 2009. augusztus 27.
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Isz\<áz 2009 . augusztus 26.
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