Bélapátfalva Nagyközségi Önkormányzat 1991. évi I. sz.
rendelete
a helyi címer és zászló alkotásáról, használatának módjáról
Egységes szerkezetben a 9/2012.(V.15.) önkormányzati rendelettel 2012. május 16-tól hatályos.

Bélapátfalva
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselőtestülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV 1. § /6/ bekezdés a / pontjában - a 10. § c /
pontjában foglaltakra figyelemmel - kapott felhatalmazás alapján a helyi címerről és
zászlóról az alábbi rendeletet alkotta.
A települési önkormányzat a közösségi múlttal, hagyományokkal kapcsolatos
szimbólumok ápolására helyi jelképet hoz létre.
I. Fejezet
A címer és zászló leírása
A címer
l.§.
/1/ Hegyestalpú pajzs kék mezejében ezüst színű templom /a ciszterc apátsági
templom nyugati homlokzatának stilizált képe/ lebeg alatta három ezüst pálya. A
pajzsra helyezve nyílt ezüst, arany koronás lovagi sisak. A sisaktakaró kék-ezüst és
vörös- ezüst.
A zászló
2.§.
/1/ Kék-fehér-kék színű. A szélesebb fehér mezőben a leírt címer.
II fejezet
A címerre és zászlóra vonatkozó előírások
Használati köre
3.§.
/1/ A település címerét kizárólag díszítő jelképként, különösen az alábbi esetekben és
helyeken lehet használni:
a./ a település történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon,
meghívókon, emléktárgyakon.
b./ a képviselőtestület meghívóin.
c./ a polgármester, jegyző tevékenysége során használt levélpapíron.
d./ a képviselőtestület által alapított kitüntető díjon,
e./ ünnepségeken, rendezvényeken és azok propaganda anyagain,
f./ nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő és idegenforgalmi propagandában,
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g./ az önkormányzati hivatal épületének tanácskozó
helyiségeiben,

termében

és

hivatalos

h./ önkormányzati intézmények emblémájaként,
i./ díszítőelemként középületeken,
j./ a települést, annak életét reprezentáló országos, nemzetközi eseményen való
részvétel során.
4.§.
/1/ A címer hatósági tevékenység során nem alkalmazható.
/2/ A Magyar Köztársaság címerével való együttes használat esetén az állami
címernek megkülönböztető módon elsőbbséget kell biztosítani.
5.§.
/1/ A címert kizárólag hiteles alakban /az ábrázolás külsőségének, méretarányainak,
színeinek betartásával/ szabad ábrázolni.
/2/ Esetenként megengedhető, hogy a Címer kizárólag az előállításkor felhasznált
anyag színét viselje /fa, fém, pecsétviasz, mélynyomat, stb./
/3/ Nyomdai sokszorosítás esetén a Címer fekete-fehér színben is ábrázolható.
/4/ A Címer csak a hiteles ábrázolás sérelme nélkül kicsinyíthető.
A Címer előállításának, használatának és forgalomba hozatalának engedélyezése
6.§.
/1/ A Címer előállítását, használatát és forgalomba hozatalát /a továbbiakban:
használat/ - kérelemre - a Polgármester engedélyezi.
/2/ A polgármester dönt a Címer használatának időtartamáról /eseti, huzamosabb
vagy állandó/ és feltételeiről.
/3/ A nem önkormányzati szervek csak a Polgármester engedélyével használhatják.
7.§.
/1/ A Címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a./ a kérelmező megnevezését, címét,
b./ a címerhasználat célját, módját,
c./ az előállítani kívánt mennyiséget /db. számot/
d./ terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,
e./ a használat időtartamát, ellenértékét,
f./ a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát /rajzát, fénykép másolatát, stb./
/2/ A Címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
Az /1/ bekezdésben leírtakra vonatkozó döntést.
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Az engedélyben a használattal
kikötések is rögzíthetők.

és forgalomba hozatallal kapcsolatban egyéb

/3/ A kiadott engedélyekről nyilvántartást kell vezetni.
8.§.
/1/ Nem adható engedély a Címer előállítására, használatára, ha a használat célja,
körülményei alkalmas arra, hogy a település történelmi múltját csorbítsa.
/2/ Indokolt esetén a Polgármester a kiadott engedélyt visszavonhatja.
A Zászló használatának köre, módja ős a használat engedélyezése
9.§.
/1/ A zászlóból a rendelet elfogadásával egyidejűleg egy darabot kell előállítani és azt
Polgármesteri Hivatal épületében kell megőrizni.
/2/ A megőrzendő Zászló anyaga selyem. A címer kézi hímzésű.
/3/ A Zászló - a leirt és elkészített zászlóval azonos színben és méretarányok
megtartásával - más anyagból és nagyságban is előállíthatók.
10.§.
/1/ A Zászló a Polgármesteri Hivatal épületén a képviselőtestületi ülés napján,
valamint a hivatalos nemzeti- és állami ünnepeken használható.
/2/ A Zászló használható különösen:
a./ a település életében kiemelkedő események alkalmával. b./ az önkormányzat
ünnepségein, rendezvényein,
c./ több település részvételével tartott rendezvényeken,
d./ a települések bel- és külföldi kapcsolatok esetén.
11.§.
/1/ A Zászló készítésére, használatra a Polgármester adhat engedélyt.
/2/ A Zászló használatára egyebekben a 6.§ /1-2-3/ bekezdéseiben, valamint a 7-8. §ban foglaltak az irányadók.
III Fejezet
Vegyes rendelkezések
12.§.1
(hatályon kívül)
13.§.
E rendelet 1991. október 14-én lép hatályba.
1

A R. 12.§-át hatályon kívül helyezte a 9/2012.(V.15.) önkormányzati rendelet, hatálytalan:2012. május 16-tól.
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Bélapátfalva, 1991. október 14.

Barta Norbert

Fehér Lászlóné

polgármester

jegyző

