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rendelete a

helyi ciner és zászlő alapításáról és használatának
rendj éró1

Szigetbecs e Vozség onkormányzata az 1990 évi LxV törvény
1. s. (6. ) bekezdésének a. ) pontj ában bíztosított jogköré_
ben az önkormányzat jelképeirő1 és azok használatának rend-
j&őL az alábbí rende1etet alkotja:
l.s. Az ÖnkormányzaL je1képei, mint a te1epülés törtérre1mi

múltjára utaIó díszítő szimbólumok:
- a cimer,
- a zászLó

A cimer leírása

2.ss.Az Onkormányzat címere: egy áLLő, kerektalpú - un.dobor-
pajzs, melynek kék mezején két ezüsE száL között, zöId
halmon' cölöpösen al1ó arany koronás ezüst kigyó 1átható,
nyitott szájában arany országalmát tartva.

(l'1agyarázat: A cimer a hera1dika klasszikus hagyományait
követve, egyszerij beszélőcimer, azaz kevés szimbolummal
utaI a te1epü1és néveredetére.
SZtGET: enneK kífejezése a pajzs szé1ességének kü1ön-kü1ön
L/LZ-ét kitevő ősí mesteralak /^ cimertani építőe1emek győj-
tőneve/ az un. száL utal, mely a Duna két ágát, vagyis a

közte Lévő sziget jel1eget hivatott szímboIizá1ni.
BECSE:az adott földrajzi egységen_ vagyis szigeten be1ül a
település névadó bírtokosaira,a Becse- Gergely nemzettségre
uta1 a kigyó ' nemzettségí szimbolumuk f elvéte léveI. )

A círner atján Ievő zold halom jelképezí Szigetbecse község
szép környezeti adottságait és a lakosság mindenkori földsze_
rétetét.

A cimer használatának köre és szabáLyai



3.s- /1./
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Az Önko r-mányzat cimeré[, mint- diszítő és uta1<í j"] -
képe t has znáLní lehe t :

az Onkormányzat körpecsétjén, ameIy pec-sétnyomó, il-
l e tői eg gumiI>éIyegző lehet. A pecsétnyonrrí esetón ] eg-
kísebb 40 mm, gumibéLyegző esetén legnagyobb 35 mm

l) a oátmérojü'' SZIGETBECSE KoZSEG ONKORMANYZATA,,

kcjr j'ratta1 e1látva.
az Onkormányzat zászlaján és annak vá1tozatain.
az 0nkormányzat szerveinek, a polgármesternek, az a1-
polgármesternek, jegyz'ónek készített 1evélpap j rok f nj-
1 ócén .

az Önkormányzat á1ta1 kiadott di.szok1eve1eken, emlék-
lapokon, kitüntető vagy emlékérmeken,
a Községháza éptiletének bejáratánál, tanácskozőtermé-
ben és nrás protokooáris cé1t szoLgáLő he1yiségeiben,
aZ Önkormányzat intézményeinek bejáratánál és vezetií-
inek irodáiban,
az Önkormányzat és szerVei á1ta] megje1enEetet[, a te-
lepii1és é1etéve1 foglaLkozó kiadványokon, meghívókon,
emlóktárgyakon, képeslapokon,
a község színeit képvise1ő sporto1ók Versenymezén,
a községbe vezeLő utak me11ett a közígazgatási határ-
ná l 1er'ő ráblán .

Az 0nkormányzat cimeréve1 el1átott körpecsét az Önkor-
mányzat és más be1- és külföldi önkormányzatok közötti
kapcsolatok protoko11árís cé1bó1, megá1lapodások hite-
lesítésekor, valamint az önkormányzat be1ső míjkö<léséve1

ós szervezeti fe1építéséve1 kapcsolatos rende1kezések,
kittintető okleve1ek hiteiesítésekor használhatcí.

Az ÖnkormányzaL cimerével etlátott körpecsét hatósági
e1járás során nem a1kalmazhaLó.

A 3.s./L./ bekezdésének g,/ pontjában meghaLározottakon
kivül más jogi személy számára az általa készített kíad-
ványokon vagy je11egzetes termékeken az Önkormár)yzat ci-
nlerének használarát- kére] emre - az Ügyrendi I]izottság
javas1ata a1apjáir a polgiírmester engedélyezherí.

a./

b./
c../

d./

f ./

s./

h./
i./

/2. /

/ 3./

4.$./1./
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/2./ Kereskedelmi Vagy reklámcé1ú felhasznáLás esetében
a cirner hasznáLatáért gyártási és forgaLmazási dijat
ke1t fizetni. A dij mértékét az Ügyrendi Bi zottság
javaslata alapján a polgármester állapíthatja meg.

A díj mértéke l.000- 50.000 Ft.-ig terjedhet.

5.s./L./ A cimer h,asznáLatára vonatkozó kérelemnek tartaLmaz-
nia keIl:
- a kéreLmező megnevezését, oimét,
- a címerhasznáLat céLját,
- az eLőáLlitani kivánt rnennyiséget,
- a eimer eLőáLIitásának anyagát,
- a hasznáLat időtartamát,
- a cimerre1 diszítendő tárgy mintapéLdányát (rajzát,

fénymásoIatát, stb. )

- a felhasznáLásáért fele1ős személy megnevezését.

/2./ A címer hasznáLatára vonatkozó engedélyeknek tartaImaz-
nia kell:
- az engedé1yes megneVezését, cimét,
- az eLőáLlítás anyagát,
- az engedéLyezett felhasznáLás eéLját,
- az előallításra engedéLyezett mennyiséget,
- a felhasznáLás idejét, ilIetőLeg az engedéIy

érvényességének időtartamát,
- a cimer felhasznáLásáért feIelős szeméIy megnevezését,
_ amennyiben a cimer hasznáLatáért dijat ket1 fizetní,

a dij össegét.

/3./ A kiadott engedélyekről a polgármesterí hivatal nyilván_
tartást Vezet.

/4./ IndokoIt esetben a kiadott engedélyt a polgármester
visszavonhatja.

6.s. /L./ 
^z 

ÖnkormányzaL cimerének kicsinyitése csak olyan mértékű

lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.
/2./ Amennyiben nincs lehetőség az Onkormányzat cimerének ere_

deti szinben való ábrázoLására, akkor az csak a hordozó
tárgyak anyagát (fém, fa, bőr, kerámia, stb.) színében,
de a heraldika áttalános szabáLyainak és szinj eLzéseinek
megtarLásával történhet.
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A zászlő l.eirása

7.s. iI./ 
^z 

Önkormányzat kétféte formát: - zászlőt és

mínt jelképei. 
_ lobogót fogad el'

/2./ 
^ 

zászLóalap - arányában a zászlórúd felőI nézve 1:1,6
arányu téglalap, öt mezőre osztva vizszíntesen.
A zászLó színeí: fehér _ kék - fehér _ kék - fehér,
L/L2 - 2/L2 - 6/L2 - 2/L2 - L/L2-d széles mezőkkel.
A zászlórúd felő1i harmad vonalában, mint tengelyen fog_
laI helyet az önkormányzat cimere' SZIGETBECSE aranyozott
felíratta1 a cimer tetején.

/s./ az önkormányzat zászlaja esetében az atányt meghatároző
téglalap rövidebb oldala or90 m

/4./ 
^ 

zászlórúd fehér szinne1 festettt.
/5-/ a lobogó a zászlóva1 azonos szinű. A lobogó arányában

a felfügge sztő rúd felől 1:1,6 arányú tégla1ap , tajta az
arány alapjául szolgáLó méretvonalában, mínt tengelyen
fogla1 helyet az önkormányzat cimere a 1obogó fe1ső L/3-d,
részén.

/a./ az Onkormányzat zászlaja a községháza üIéstermében, á1ta-
lános iskoIában, müveIődési házban és a templomban kerül
e 1he lye zésre

A zászlő használata

8.s./L./ A zászlő, vagy a lobogó /azok méretarányos váLtozataí/
használhatók:
a./ hívata1os á11lami ünnepeken a Magyar Köztársaság

zászlajáva1 együtt,
b./ a község életében je1entős események, ünnepségek és

rendezvények alkalmáva1,
c./ mi.nden, a közsé88el összefüggő, az önkormányzat rész-

vételéve1 rendezett eseményen,
d. / egyházi ünnepeken és rendezvényeken,
e./ szigetbecsei magáningatlanoknál _ mé1tó helyen.

/2./ A.zászLó és 1obogó e1őátlitásának engedé1yezésére a
clmerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
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A jogosu1atlan használat

e.s.

lO.s\

Akí a7 ÖnkorrnányzaL jelképeit
el Lér:íí, \'agy krjzösséget sértő
.sér:tést kijvet e1 és 1o.000Ft.
lra tó.

jogosulatlanu1, az engedé Jytől
módon hasznáL ja 1-e1 , szabáIy-

-ig ter ieclő pénzbir:ságg.l sűj t-

[lzen renclelet a honfogla1ás mil1ecentánáriuma a1kalmáva1
tartott ilnnepi testü1eti ü1ésén ]996 auguSzLu-s 19.-én lép
lraLályba.

SzigcLbecse, 1996. augusztus 19.
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