ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
17/1997. /XII.17./ SZÁMÚ
RENDELETE
A HELYI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK
RENDJÉRŐL

(a 3/2001.(III.12.) számú rendeletekkel módosított szöveg!
(egységes szerkezetben)

1.) A 17/1997. (XII.17.) rendelet kihirdetve 1997. december 18.án! Hatályba lép a
kihirdetése napján.
2.) A 3/2001. (III.12.) számú módosító rendelet kihirdetve 2001. március hó 13-án!
Hatályba lép a kihirdetése napján.

MEGJEGYZÉS:
A módosítást a „

●”-rel jelzett szöveg tartalmazza!
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ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
17/1997. /XII.17./ SZÁMÚ
RENDELETE
A HELYI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK
RENDJÉRŐL

Atkár község önkormányzatának képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV törvény 1. §. /6/ bekezdés a.)pontjában biztosított
jogkörében eljárva, a Községi Önkormányzat jelképeiről és azok használati rendjéről az alábbi
rendeletet alkotja:
Az önkormányzat jelképei
1. §.
Az atkári Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára és jelenére utaló díszítő
szimbólumok, a címer és a zászló.
A címer leírása
2. §.
Az Önkormányzat címere:
Az aranyszegélyű, kék alapon háromszögű pajzsban, cölöphelyen egyenesszárú, négyleveles,
zöld nádbugaszál, mely a barna Bíbichalom és a stilizált kék-ezüst vágásos zsombék határából
nő ki, s barna bugában végződik a pajzstetőben.
A pajzs minkét oldalán köldökből kiinduló, barokkos, aranykeretes, zöld nádlevelek, melyek a
címerpajzs alsó harmadánál a keretnek támaszkodnak. A pajzsderékban nádlevélen álló
bíbicmadár kettős ábrája.
A bíbicmadarak egymással szembefordulva, testük egész súlyával a felső nádlevélen állnak
bal lábukkal. Jobb lábukkal érintik a nádbuga szárát. A madarak teste fekete, tarkójukból
hosszú, vékonytollú, félkörben felfelé hajló bóbita nő ki.
A fejen és a farktőn alul sárga folt van, a has és a mellrész fehér, lábaik vörösek, csőrük
fekete.
A pajzstetőn vörös-ezüst sisaktekercs, melynek közepén félalakos, jobbra tekintő bíbicmadár
ül. A sisaktekercsből kiinduló takarók, vagy sallangok omlanak le mindkét oldalon a pajzs
széleire, díszként keretezve azt.
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A jobb oldali sallangdísz kék-ezüst, a bal oldali dísz vörös-arany színű.
A pajzstalp alatt arany alapú, kék fonákú szalagban fekete betűkkel (Charlesworth betűtípus)
„ATKÁR” felirat található.
A címer színei: kék, vörös, zöld, barna, sárga, fehér, fekete, fémszínek:
arany/sárga/ezüst/fehér.
A címer használatának köre és szabályai
3. §.
(1) Az Önkormányzat címere, mint díszítő és utaló jelkép lehet:
a) az Önkormányzat körbélyegzőjén megfelelő körirattal ellátva,
b) az Önkormányzat zászlóján és annak változatain,
c) az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek
készített levélpapírok fejlécén, illetve borítóján,
d) az Önkormányzat által kiadott okleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy
emlékérmeken,
e) a Községháza épületének bejáratánál és termeiben. A település életével foglalkozó
kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon.
f) a községbe vezető bekötőutak belterületi határánál lévő táblán.
(2) Az Önkormányzat címerével ellátott körbélyegző csak az önkormányzatok közötti
kapcsolatokban, protokoláris
célból, illetőleg szerződések,
megállapodások
hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső működésével és szervezeti felépítésével
kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.
(3) Az Önkormányzat címerével ellátott körbélyegző hatósági eljárás során nem alkalmazható.
4. §.
(1) Az Önkormányzat címerét a fenti lehetőségeken túl, jogi személyek számára az általuk
készített kiadványnál, vagy jellegzetes terméken, írásos kérelemre a polgármester
engedélyezheti.
(2) Kereskedelmi, vagy reklámcélú felhasználás esetében a címer használatáért gyártási és
forgalmazási díjat kell fizetni, melynek értékét a jegyző javaslata alapján a polgármester
állapítja meg. A díj mértékének alsó határa 5.000 Ft-nál kevesebb nem lehet.
.
5. §.
(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a.) a kérelmező megnevezését, címét,
b.) címerhasználat célját,
c.) az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot)
d.) a címer előállításának anyagát,
e.) terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,
f.) a használat időtartamát,
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g.) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát, stb.)
h.) a felhasználásért felelős személy megnevezését.
(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a.) az engedélyes megnevezését és címét,
b.) az engedélyezett felhasználás célját,
c.) az előállítás anyagát,
d.) az előállításra engedélyezett mennyiséget,
e.) a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát,
f.) a terjesztés, a forgalombahozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
g.) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését,
h.) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.
(3) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(4) Indokolt esetben a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja.
(5) Nem adható engedély a címer használatára, vagy előállítására, ha a használat körülménye a
település jó hírnevét, vagy a lakosság érzületét sérti.
6. §.
(1) Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a
hiteles ábrázolást.
(2) Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerének eredeti színben való
ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia, stb.)
színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.
(3) A címer elkészíthető címerjelvény, illetve díszplakett formájában is.
(4) A címer nyomdai úton való előállítása esetén (pl. levélpapíron, meghívón, stb.) a címer
fekete-fehér színben is alkalmazható.
A zászló leírása
7. §.
(1) A zászló arányában a zászlórúd felől nézve 1:2 arányú téglalap, melynek színe: mélyzöld
(középzöld).
A zászló közepén foglal helyet az Önkormányzat – külső díszítés nélküli – címere, melyet
alulról ívesen követ a község nevét feltüntető hímzett felirat. A zászlólap vége arannyal
rojtozott.
(2) Az Önkormányzat zászlaja esetében az arányt meghatározó téglalap oldala egy méter.
(3) Az Önkormányzat zászlaja a Községháza tanácskozó termében kerül elhelyezésre.
A zászló használata
8.§.
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(1) A zászló lobogó formájában is használható.
A zászló (lobogó) vagy annak méretarányos változatai használhatók:
a.) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,
b.) a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más
hivatalos zászlóval együtt,
c.) a Képviselőtestület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén,
d.) minden, a községgel összefüggő, vagy az Önkormányzat részvételével rendezett
eseményen.
(2) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
9. §.
(1) Aki az Önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérő, vagy a közösséget
sértő módon használja fel, szabálysértést követ el, és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható.

●
(2) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(3) Ezen rendelet kihirdetéséről az Önkormányzat jegyzője gondoskodik.
Atkár, 1997. december 17.
Sivák István sk.
Jegyző

Benei Bertalan sk.
polgármester

ZÁRADÉK:
-

Ezen rendelet kihirdetve 1997. december 18.án!
A 3/2001. (III.12.) számú módosító rendelet kihirdetve 2001. március hó 13án! Hatályba lép a kihirdetése napján.

Atkár, 2001. március 13.
Sivák István
jegyző

