Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8/2004.(IV.2.)Rendelete
az önkormányzat jelképeinek használatáról
Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§.(2)
bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.§.c.)
pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat jelképeinek használatáról a
következő rendeletet alkotja:
A helyi címer és zászló használatának köre
1.§. A rendelet hatálya kiterjed Ruzsa község közigazgatási területén a
magánszemélyekre, a jogi személyekre és a jogi személyiség nélküli gazdasági
társaságokra.
2.§. Az önkormányzat címerét csak mint a községre utaló és díszítő jelképet lehet
használni.
3.§. (1) Az önkormányzat címere - engedély nélkül - utaló és díszítő jelképként az
alábbi esetekben használható és alkalmazható:
a) önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó 40 mm átmérőjű,
b) az önkormányzat bizottságainak, a polgármesternek, a jegyzőnek, a
polgármesteri hivatal szervezeti egységei vezetőinek készített levélpapírokon,
borítékokon, illetve névjegykártyákon,
c) az önkormányzat által kiadott emléklapokon, emlékérmeken, jelvényeken,
kitüntetéseken,
d) az önkormányzat dísztermében, tanácskozó termében és más protokolláris célt
szolgáló helyiségeiben,
e) az önkormányzat intézményeinek bejáratánál, vezetőinek irodáiban,
f) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó
kiadványokon, meghívókon és emléktárgyakon,
g) az önkormányzat ünnepi rendezvényein, úgy hogy az állami címer jelentőségét
ne kisebbítse,
h) a községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblákon,
i)
a polgármesteri hivatal által elhelyezésre kerülő belterületi utcákat jelölő
táblákon és információs táblákon.
(2) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az önkormányzat és más bel-,
illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg
szerződések, megállapodások, valamint kitüntető oklevelek hitelesítésekor
használható.
(3) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem
alkalmazható.
4.§. (1) Kizárólag engedéllyel lehet az önkormányzat címerét mint utaló és díszítő
jelképet használni vagy alkalmazni:
a) a községben működő intézmények, társadalmi szervezetek által kiadott és az
intézmény, társadalmi szervezet történetét, életét, fejlődését bemutató
kiadványokon,
b) a községet érintő kiadványokon,
c) a községben rendezett jelentősebb kulturális, szakmai és sportrendezvényeken,

a községre utaló ajándék-és emléktárgyakon,
az önkormányzat intézményeinek rendezvényein,
a 3.§-ban nem említett egyéb esetekben.
(2) Nem lehet az önkormányzat címerét védjegyként felhasználni, ilyen célra
engedélyt kiadni.
d)
e)
f)

5.§. Az önkormányzat zászlója engedély nélkül használható:
a) az önkormányzat szervei, intézményei tanácskozótermében, a polgármester,
jegyző irodájában, képviselő-testületi üléseken,
b) a polgármesteri hivatal előtti zászlórúdon felvonva állami és nemzeti ünnepek
alkalmával a Magyar Köztársaság zászlójával együtt, valamint az önkormányzat
rendezvényein és ünnepségein.
6.§. Kizárólag engedéllyel lehet az önkormányzat zászlóját használni:
a) a község életében jelentős - nem az önkormányzat által szervezett eseményeken, rendezvényeken,
b) cserezászlóként és - a juttatás jellegének a zászlón történő feltüntetésével elismerésként,
c) megkülönböztetésül, több település részvételével tartott rendezvényeken,
d) az 5.§-ban nem említett egyéb esetekben.
Az önkormányzat címere és zászlója használatának rendje
7.§. (1) Az önkormányzat címerét és zászlaját - mint utaló és díszítő jelképet kizárólag a Ruzsa Község Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározottak szerinti hiteles alakban, a méretarányok és színek
pontos megtartása mellett lehet felhasználni, illetve alkalmazni.
(2) Amennyiben a színes ábrázolás nem lehetséges, engedélyezhető, hogy a
címert a tárgy anyagának színében /fém, fa, bőr, kerámia / készítsék el és használják
fel.
Az önkormányzat címere és zászlója használatának engedélyezése
8.§. (1) Az önkormányzat címerének és zászlójának a fenti rendelkezések szerinti
felhasználását, alkalmazását, vagy forgalomba hozatal céljából történő előállítását a
polgármester engedélyezi.
(2) A kiadott engedély érvényessége szólhat:
a) egy esetre (rendezvényre, alkalomra),
b) meghatározott mennyiségű, címerrel díszített termék, emléktárgy, jelvény,
kiadvány, stb. előállítására,
c) visszavonásig történő felhasználásra, alkalmazásra.
(3) A polgármester az engedély kiadását indokolással megtagadhatja.
9.§. (1) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező megnevezését, címét, székhelyét,
b) a címer vagy a zászló felhasználásának célját,
c) az előállítandó termék, kiadvány mennyiségét,
d) a terjesztés, illetve forgalomba hozatal módját,
e) a címer vagy zászló használatának időtartamát,
f) a címer vagy zászló felhasználásáért a kérelmező szervnél felelős személy
nevét és beosztását.

(2) A kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszített tárgy, kiadvány tervét.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

10.§ A címer vagy zászló használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a jogosult nevét, címét vagy székhelyét,
az engedélyezett felhasználási cél megjelölését,
az engedély érvényességének határidejét,
előállítás esetén az engedélyezett termék, kiadvány, stb. mennyiségét,
a terjesztéssel, illetve a forgalomba hozatallal kapcsolatos esetleges kikötéseket,
a felhasználással kapcsolatos egyéb kikötéseket.

11.§. (1) A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a felhasználó e rendeletben
vagy a részére kiadott engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti,
illetőleg a megállapított határidőre kötelezettségeinek nem tesz eleget.
(2) A címernek az emléktárgyakon, jelvényeken, érméken, egyéb tárgyakon és
kiadványokon történő felhasználásához e rendelet alapján kiadott engedély nem
mentesíti a kérelmezőt a jogszabályok által a termék, jelvény, kiadvány tervezésére,
előállítására, forgalomba hozatalára előírt egyéb engedélyek, hozzájárulások
megszerzése alól.
12.§. A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.
Szabálysértési rendelkezések
(*2)

13.§. Aki az Önkormányzat jelképeit e rendelet 4.§-ában, 6.§-ában foglalt
rendelkezésektől eltérően használja, alkalmazza, forgalomba hozza, vagy ilyen
célból előállítja tiltott, közösségellenes magatartást követ el. Az elkövető ellen Ruzsa
Község Önkormányzata Képviselő-testülete 50.000,-Ft-ig terjedő helyszíni bírság,
150.000,-Ft-ig terjedő közigazgatási bírság kiszabását rendeli el, az ezzel
kapcsolatos hatáskör gyakorlását Ruzsa Község Jegyzőjére ruházza át.
Záró rendelkezések
14.§.(1) Ez a rendelet 2004. május 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a
folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a helyi címer és zászló
használatának rendjéről szóló 12/1997.(VI.25.) Ktr. számú rendelet és az ezt
módosító 15/1999.(VII.1.) Ktr. számú és a 9/2000.(III.31.) Ktr. számú rendelet
hatályát veszti.
P a p p János sk.
polgármester

L á b e c z László sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2004. április 2-án.
L á b e c z László sk.
jegyző
(*1)

Záradék: Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006.
december 12.) európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltaknak megfelel.

(*1) megállapította a 17/2009.(XI.27.)Rendelet, hatályos 2009. november 27-től
(*2) megállapította a 17/2012.(V.31.) Rendelet, hatályos 2012. június 1-től

