Adásztevel község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2002. (VII. 8.) r e n d e l e t e
Adásztevel község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről
a 10/2004.(IV.25.) és 10/2005.(X.28.) rendeletekkel módosított
egységes szerkezetbe foglalásáról1
Bevezetés
Adásztevel község Önkormányzatának képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Törvény. 1. §. /6/ bekezdés a) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949.évi XX.törvény 44/A.§. /1/ bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás
alapján Adásztevel község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről a következő rendeletet alkotja:2
I. F e j e z e t
1. §.
Az önkormányzat jelképei
Az önkormányzat jelképei mint a település múltjára utaló, díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.
2. §.
Adásztevel község címerének leírása
/1/ A Címer leírása: Álló vörös csücskös pajzsban zöld alapon jobbra vágtató pejlovon ülő
kék ruhás, fekete csizmás és vörös csákós huszár, felemelt jobbjában kardot tartva. A
pajzson szembeforduló nyílt sisak, tetején arany leveles korona, rajta jobbra forduló
páncélos kar könyököl, markában három aranyozott kalászt szorítva. A takarók mindkét
oldalon zöldek.
/2/ A jelképek ismertetése: A címer egésze – a három alkotórészével – a nemes község kegyelettel őrzött múltját jelképezi. A pajzsbeli huszár az elmúlt évszázadok harcaiban részt vett
adászteveli katonáknak állít emléket. A sisakdíszben szereplő páncélos kar a kalászokkal a
község lakóinak kemény és harcos munkáját jelképezi, a zöld színű takarók a község határában
fekvő rétek, mezők szimbólumai. A címerben megjelenő motívumokban a vitézség párosul a
földművelő szorgalommal.
/3/ A címeren a mázak, színek a címertan szabályainak megfelelően jelennek meg.

1 Módosította a10/2004.(IV.25.) rendelet 17.§-a, hatályos 2004. május 1-től
2 Módosította a10/2004.(IV.25.) rendelet 18.§-a, hatályos 2004. május 1-től

-23. §.
A címer használatának köre és szabályai
/1/ A címer Adásztevel település történelmi múltjára és mai jellegzetességére utaló jelkép, a Magyar
Köztársaság címerét nem helyettesítheti.
/2/ Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a) az önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző: pecsétnyomó esetén
legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm átmérőjű, a megfelelő körirattal
ellátva,
b) az önkormányzat zászlaján és lobogóján, annak változataink,
c) az önkormányzat szervei levélpapírjainak fejlécén, illetve borítékján.
d) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető emlékérmeken,
e) az Önkormányzati Hivatal épületének bejáratánál, tanácskozó termében, irodáiban,
f) az intézmények bejáratánál,
g) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon,
meghívókon, emléktárgyakon,
h) a községbe vezető út mellett, a közigazgatási határnál levő településtáblán.
/3/ A 3. §. /2/ bek. a)-h) pontjaiban meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa
készített kiadványokon, vagy jellegzetes termékeken Adásztevel önkormányzata címerének
használatát – kérelemre – a polgármester javaslata alapján a képviselő testület engedélyezi.
/4/ Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználása esetén a címer használatáért gyártási és
forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a polgármester javaslata alapján a Képviselőtestület állapítja meg.
/5/ A díjat egyösszegben kell megállapítani esetenként 5.000,- és 50.000,- Ft között..
4. §.
/1/ A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a kérelmező megnevezését, címét,
a címerhasználat célját,
az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),
a címer előállításának anyagát,
a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,
a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fénymásolatát stb.).
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/2/ A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

az engedélyes megnevezését és címét,
az előállítás anyagát,
az engedélyezett felhasználás célját,
az előállításra engedélyezett mennyiséget,
a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
a címer használatáért fizetendő díj összegét.

/3/ 1A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.
Törvény 71.§. /3/ bekezdésében meghatározott esetben az engedélyezési ügyben egyszerűsített
határozat hozható.
/4/ 2Az engedélyezési ügyben újrafelvételi kérelem nem nyújtható be.
/5/ 3A kiadott engedélyekről az önkormányzat hivatala nyilvántartást vezet.
/6/4 Indokolt esetben a kiadott engedély visszavonható.
/7/ 5A címerhasználat engedély visszavonásának ügyében újrafelvételi kérelem nem nyújtható be.
/8/ 6A címerhasználati engedély visszavonásának ügyében méltányossági eljárásra nincs
lehetőség.
5. §.
/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 színében, de a heraldika általános szabályainak
megtartásával történhet.
II. F e j e z e t
6. §.
A település zászlajának és lobogójának leírása
/1/ Adásztevel település zászlója fekvő téglalap alakú, dupla fehér selyemből készített textil anyagú
jelkép, amelynek közepében található a község színes címere. Ennek tengelye párhuzamos a
zászlórúd tengelyével. A zászló felső és alsó szegélyét aranyszínű sodrott zsinór alkotja, míg a
lengő végén aranyszínű rojt lebeg. A zászló kétoldalas.
/2/ Adásztevel település lobogója azonos a zászlóval, nem rúdra, hanem árbocra vonható fel. A
lobogó egyoldalas.
/3/ A zászlón és lobogón megjelenő címerszínek árnyalati tónusa mindig a címerpajzson megjelenő
színnel azonos, illetve azt leginkább megközelíti.
7. §.

1
2
3
4
5
6

Hatályba léptette a 10/2005.(X.28.) 15.§-a, hatályos 2005. november 1-jétől
Hatályba léptette a 10/2005.(X.28.) 15.§-a, hatályos 2005. november 1-jétől
Számozását módosította a 10/2005.(X.28.) 15.§-a, hatályos 2005. november 1-jétől
Számozását módosította a 10/2005.(X.28.) 15.§-a, hatályos 2005. november 1-jétől
Hatályba léptette a 10/2005.(X.28.) 15.§-a, hatályos 2005. november 1-jétől
Hatályba léptette a 10/2005.(X.28.) 15.§-a, hatályos 2005. november 1-jétől

A zászló és lobogó használata
/1/ A zászló, lobogó használhatók a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről szóló
132/2000. /VII.14./ Kormányrendelet mellékletének 1. és 2. pontja szerinti méretekben
a) állandó jelleggel a Magyar Köztársaság zászlajával és lobogójával együtt az önkormányzati
középületeken,
b) a nemzeti ünnepeken, az egyéb középületeken, közterületeken,
c) a település életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos
zászlóval (zászlókkal) együtt,
d) a képviselő-testület ülésének helyszínén,
e) nemzeti, gyászesemények alkalmával félárbocra eresztve,
f) minden a településsel összefüggő vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményeken.
-4/2/ A zászlórúd vagy árboc nyersszínű, fehér, vagy fehér alapon spirálisan lefutó nemzeti színű
csíkozású lehet.
/3/ A zászló előállításának engedélyezésénél a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
III. F e j e z e t
8. §.
A település pecsétjének leírása
Kör alakú pecsétlap, szélén peremmel. A pecsétmező, közepén Adásztevel község címerének
kontúrrajza, melyet két oldalról és felülről nagybetűs körirat övez:
ADÁSZTEVEL KÖZSÉG PECSÉTJE
9. §.
A pecsét használatának köre és szabályai
/1/ Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az önkormányzat és más bel-illetve külföldi
önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból illetve szerződések megállapodások
hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső működésével kapcsolatos rendelkezések,
kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.
/2/ Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.
IV. F e j e z e t
Záró rendelkezések
10. §.
Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, engedély nélkül, az engedélytől eltérően, vagy
közösséget sértő módon használja fel, szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható.
11. §.
Ez a rendelet 2002. augusztus 10-án lép életbe. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Adásztevel, 2002. Július 8.

Fodor Béla sk.
polgármester

Pappné Szóka Lillask.
körjegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2002. Július 8.
Adásztevel, 2002.julius 8.

Pappné Szóka Lilla sk.
körjegyző

