Pécsely Község Önkormányzatának
7/1998. (VII. 1.) rendelete
Pécsely Község címerérıl, zászlajáról és használatuk rendjérıl
az 1/2000.(III. 1.)önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a többszörösen módosított 1990.évi
LXV. törvény 1.§-ának (6) bekezdés a.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján
önkormányzati jelképeirıl az alábbi rendeletet alkotja:
Pécsely Község címere
1.§.
Állított ovális címerpajzs közepén kék mezıben zöld talajon természethő, szılıkaró köré
tekeredı szılıtıkén balról és jobbról egy-egy arany(sárga) szılıfürt, illetve két-két
szılılevél. A pajzsot arany(sárga)-kék palást veszi körül.
A címer használatának köre és módja
2.§.
1.) A Község címerét – a 3.§-ban szabályozott módon – kizárólag díszítı és a Községre utaló
jelképként lehet felhasználni:
a.) a Község zászlóján
b.) a Község körpecsétjén
c.) a Községháza tanácstermében, házasságkötı termében és a polgármesteri hivatal
hivatali helyiségében
d.) a Községgel kapcsolatos ünnepi rendezvényeken, kiállításokon,
e.) a polgármester által használt protokolláris levélpapíron,valamint az ehhez tartozó
borítékon
f.) történeti és ismeretterjesztı,a Község életével és fejlıdésével foglalkozó vagy ilyen
jellegő kiadványon
g.) kitüntetı emlékplaketten, érméken, továbbá díszokleveleken és emléklapokon
h.) az idegenforgalmi propagandákon
i.) középületek díszítésére
j.) a Község fontosabb intézményeiben
2.) A Község címere hivatalos eljárás és hatósági tevékenység során nem alkalmazható.
3.) Az állam és az önkormányzat által alapított címer együttes használata esetén az állami
címernek – annak elhelyezésével vagy a címer méretével – elsıbbséget kell biztosítani.
A címerhasználat engedélyezése
3.§.
l.) A Község címerének használatát – kérelemre – a polgármester engedélyezi. Engedély
esetenkénti felhasználásra vagy huzamosabb idıtartamra egyaránt adható.
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2.) Nem kell engedély a Község címerének használatához a 2.§.(1.) bekezdésének - a), b), c),
e) pontjaiban megjelölt eseteiben - d),f),g), pontjaiban szabályozott esetekben a polgármesteri
hivatal, Képviselı-testület és szervei részére
3.) A Község címerét kizárólag hiteles alakban a méretarányok és színek megtartásával
szabad ábrázolni.
4.) Egyes esetekben megengedhetı, hogy a Község címere kizárólag az elıállításához
felhasznált anyag - fém,fa,bır stb. színében jelentkezzék, nyomdai úton való elıállítása esetén
pedig fehér - fekete színben is felhasználható a heraldika általános szabályai szerint.
A kérelem és az engedély tartalma
4.§.
1.) A Község címerének használatára és forgalmazására vonatkozó kérelemnek tartalmaznia
kell:
- a kérelmezı megnevezését és címét
- a címer elıállításának, illetve felhasználásának célját és módját
- elıállítás esetén az elıállítandó mennyiséget
- a terjesztés, illetıleg forgalomba hozatal módját
- a címer használatának idıtartamát
- a címer használásáért felelıs személy megnevezését
2.) A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített kiadvány vagy tárgy méretarányos rajzát.
3.) A címer használatáról szóló engedélynek tartalmaznia kell:
- az engedélyes megnevezését és címét
- az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését
- a felhasználás idejét és az érvényesség idıtartamát
- a terjesztés, forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket
- elıállítás esetén az elıállítható mennyiséget.
4.) Nem adható engedély a címer elıállítására, használatára, ha a használat célja,
körülményei alkalmasak a település történelmi múltjának csorbítására.
5.) Indokolt esetben a kiadott engedély visszavonható.
6.) A kiadott engedélyekrıl a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.
A Község zászlója, a zászló használatának rendje
5.§.
Pécsely Község zászlója
A zászló színei: arany(sárga) / kék , felsı harmadában a Község címerével díszítve.
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A zászló használatának köre és módja
6.§.
1.) A Község zászlója kis és nagyméretben alkalmazható.
2.) A Község zászlója az alábbi alkalmakkor és esetekben használható:
a.) a település életében jelentıs - kizárólag helyi - események alkalmával a polgármester
döntése szerint
b.) az állami zászló használata esetén - annak elhelyezésének elsıbbsége mellett a
településen mőködı szervek, vállalatok, intézmények ünnepségein, rendezvényein
c.) megkülönböztetésül a több település részvételével tartott rendezvényeken
d.) települések közötti bel és külföldi kapcsolatokban
e.) cserezászlóként a képviselıtestület döntése alapján
f.) a hivatalos nemzeti és állami ünnepnapokon a polgármesteri hivatal épületén.
3.) A Község zászlójának használatára vonatkozó kérelemre és használatára vonatkozó
engedélyre ezen rendelet 4.§-ában foglaltakat kell értelemszerően alkalmazni.
Szabálysértési rendelkezések
7.§.
Szabálysértést követ el és 30.000.Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható, aki a Község címerét és
zászlóját engedély nélkül, vagy a használatára vonatkozó engedélytıl eltérı módon
felhasználja,továbbá az,aki a címer és zászló használatát szabályozó rendelkezéseket egyéb
módon megszegi vagy kijátssza.
Hatálybalépés
8.§.
Ezen rendelet kihirdetése napján 1998. július l. napján lép hatályba.
Kihirdetésérıl a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján történı kifüggesztéssel a jegyzı
gondoskodik.

P é c s e l y, 1998. június 1.

Sebık Lajos
polgármester

Molnárné Dr.Papp Judit
jegyzı

Kihirdetve és hatályba lépett: 1998. július 1-én
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