Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete

9/1997.(VII.17.) számú rendelete
a községi címer és zászló alapításáról, valamint a
használatának rendjéről

Hatályos: 1997. július 28-tól

Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete
9/1997. (VII.17.) számú rendelete
a községi címer és zászló alapításáról, valamint a használatának rendjéről
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény l. §. (6) bek. a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az önkormányzat jelképeiről címer, zászló, és pecsét -,
valamint azok használatának rendjéről a következő rendeletet alkotja.
Bevezető rendelkezés
1. §.
Ásotthalom Önkormányzat rendeletben meghatározott jelképei:
- címer,
- zászló és
- pecsét,
amelyek a település múltjára utaló szimbólumok, s azokat mindenkinek
tiszteletben kell tartani.
A címer leírása
2. §.
(1) Ásotthalom község címere álló, négyelt dombor pajzs, amely közelít a
pásztortarisznya forma felé. A jobb felső, kék mező zöld udvarán enyhén balra
forduló ezüst bárány néz szembe, mellette balra aranyos kampójú fekete
pásztorbot van a földbe szúrva.
A bal felső vörös mezőben fekete - ezüst töviskoszorúba foglalva, arany
szívből felcsapó, aranyló lángokból aranyos kereszt növekszik. Jobb alsó
vörös mezőben, zöld szárú, aranyos virágzatú homoki nőszirom lebeg.
A bal alsó, kék mező zöld hármas halmának középső, kiemelkedő dombján
ötágú, arany leveles koronából, kiterjesztett szárnyú, enyhén jobbra forduló,
balra néző, aranyos karmában arany markolatú, ezüst pengéjű szablyát emelő,
fekete turulmadár növekszik.
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A pajzson ötágú - 3 levél, 2 gyöngy - arany, nyitott leveles korona helyezkedik
el, rubinokkal, zafírokkal és ezüst gyöngyökkel ékesítve. A pajzs alatt jobbról
és balról aranyló makkokkal díszlő, zöld kocsányos tölgyágak keresztezik
egymást.
(2) A színes címerrajz a rendelet mellékleteként, a Polgármesteri Hivatalban van
elhelyezve és őrizve.
A címer használatának szabályai
3. §.
(1) A címert. mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a. ) az önkormányzat
− zászlóján,
− körpecsétjén,
− szerveinek készített levélpapírok fejlécén és borítékján,
− általa kiadott emléklapokon, kiadványokon, meghívókon,
emlékérmeken és tárgyakon,
− a hivatala és intézményeinek bejáratánál,
b.) a polgármesternek és a jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén,
borítékjain, valamint az irodáikban,
c.) az intézmények vezetőinek irodáiban, a nekik készített levélpapírok
fejlécén, borítékjain,
d.) a községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott körön kívül, más jogi és nem jogi
személyiségű szervezetek számára - az általa készített kiadványokon, vagy
jellegzetes termékeken és idegenforgalmi propaganda anyagokon - a címer
használatát, - kérelemre - a polgármester engedélyezheti.
(3) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
- a kérelmező nevét, címét,
- a címer felhasználásának, illetve előállításának célját,
- előállítás esetén az előállítandó mennyiséget,
- a forgalomba hozatal vagy terjesztés módját,
- a címer használatának az időtartamát,
- a kérelmező szervnél a címer felhasználásáért felelős személy nevét.
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(4) A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgy mintájának fotókópiáját
vagy fénymásolatát.
(5) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
- az engedélyes megnevezését és címét,
- az engedélyeztetett felhasználási cél megjelölését,
- az engedély érvényességének idejét,
- a terjesztés és forgalomba hozatal módját, az esetleges kikötéseket,
- a példányszámot.
(6) Az engedélyt - indokolt esetben - a polgármester visszavonhatja.
(7) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(8) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, amely nem
sérti a hiteles ábrázolást.
(9) Ha nincs lehetőség a címer eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak
kizárólag az anyag színében - fa, fém, bőr, stb. vagy fekete - fehér lenyomatban
- készülhet.
(10) A felavatott, bronzból öntött - 30 cm x 40 cm méretű - települési címert a
Polgármesteri Hivatal tanácstermében kell elhelyezni és őrizni.
A zászló, lobogó leírása és használata
4. §.
(1) A község zászlója fehér színű, - mérete 90 x 180 cm -, a hosszanti vonalakkal
párhuzamosan egy-egy arany szalag - 10 cm - fut, a felső harmadon a rúdra
merőleges tengelyű címerrel, alsó harmadon pedig ívelten az
"ÁSOTTHALOM" felirat arany színnel, alsó élén arany rojtozattal.
(2) A zászló lobogó formában és alakban - a fekvő téglalap, 90 x 150 cm
használva, a címer 90° -kal elfordul, a rúddal párhuzamos tengelyen
helyezkedik el, a zászlótest mértani középpontjában.
(3 ) A zászlórúd fehér színű.
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(4) A község zászlója és lobogója a Magyar Köztársaság zászlójának a használatát
nem helyettesítheti.
(5) A községi zászlót a nemzeti zászlóval együtt, a községháza előtti sportpálya
mellett kijelölt helyen, minden évben egy alkalommal, az augusztus 20-a
állami ünnep jegyében megrendezett községi falunap és kenyéráldás ünnepén
lehet felvonni.
(6) A zászlót - a községre utaló jelképként - a Polgármesteri Hivatal
tanácstermében kell állandó jelleggel elhelyezni.
(7) A lobogó használható:
- hivatalos állami és nemzeti ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság
lobogójával együtt,
- minden, a községgel összefüggő, vagy az önkormányzat részvételével
rendezett eseményen,
- nemzeti és egyéb, gyászesemény alkalmával a fekete lobogóval együtt,
félárbocra eresztve,
- a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények
alkalmából más, hivatalos lobogóval együtt.
(8) A zászló, illetve a lobogó előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó
szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

A pecsét leírása és használata
5. §.

(1) Ásotthalom Önkormányzat pecsétje: 40 mm átmérőjű, kerek pecsét, középütt a
címerrel; körirata pedig: "ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA".
(2) A címerrel ellátott körpecsét az önkormányzat más bel-, illetve külföldi
önkormányzatok közötti kapcsolatukban protokolláris célból, illetőleg
szerződések és megállapodások, valamint kitüntető oklevelek hitelesítésekor
használható.
(6) A körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.
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Szabálysértési rendelkezés

6. §.
Szabálysértést követ el és 10.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a
község jelképeit engedély nélkül, vagy az engedélyben előírtaktól eltérő módon
használja, illetve forgalomba hozatala céljából előállítja.

Záró rendelkezés

(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Ásotthalom, 1997. július 17.

Dr. Krisztin András sk.
polgármester

Nagy János sk.
jegyző

Kihirdetve: 1997. július 28-án
Nagy János sk.
jegyző

