Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
15/1995.(VI.15.) sz. RENDELETE
a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről
a 10/2009.(IX.30.) módosító rendelettel
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése a) pontjában biztosított
jogkörében eljárva az önkormányzat jelképeiről, azok használatának rendjéről az
alábbi rendeletet alkotja:
Az önkormányzat jelképei
1. § Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi
jellegzetességeire utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.

múltjára

és

A címer és a zászló leírása
2. § A község címere citromsárga alapú, melyet barna színű népi motívumokkal
díszített ráma határol körbe, melynek felső részén kék alapon fekete „R” betű látható.
A települést jellemző motívumokat a háttérből fekete pajzs emeli ki, mely 4 részre
tagolódik.
A pajzs alsó negyedében zöld alapon, fekete színnel körülhatárolt, öt, kék színű,
hullámos vonal látható a pajzs teljes szélességében. A címerpajzsot szemből nézve
a bal oldal teljes felében, ezért mezőben, négy arany színű búzakalász van. A jobb
oldali mező két részre tagolódik. Alsó része kék alapon piros csőrű, egy lábon álló,
fehér-fekete színű gólyát ábrázol. Felső részében citromsárga alapon, fehér lovon
vágtázó, piros és kék színű ruházatot viselő, kuruc vitéz látható, kezében előretartott,
fekete színű karddal.
3. § (1) A község zászlólapja – arányában a zászlórúd felől nézve 1:2 arányú
téglalap – középen vágással egy felső fehér és egy alsó középkék mezőre osztott.
Rajta középen a tengelyen foglal helyet az önkormányzat címere, amelyet a község
nevét feltüntető felirat boltoz a fehér mezőben arany hímzéssel. A zászlólap fehér és
középkék színnel rojtozott, alsó sarkában fehér színű bojttal.
(2) Az önkormányzat zászlaja 150x85 cm nagyságú
(3) A zászlórúd kék színű, kúp alakú csúccsal.
(4) Az önkormányzat zászlaja a községháza dísztermében kerül elhelyezésre.

A címer használatának szabályai
4. § Az önkormányzat címerét díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a) az önkormányzat zászlaján és annak változatain,
b) az önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, az alpolgármesternek, a
jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján,
c) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy
emlékérmeken,
d) a községháza épületének bejáratánál, dísztermében, és a már protokolláris célt
szolgáló helyiségeiben,
e) az önkormányzat és intézményei bejáratánál, vezetőinek irodáiban,
f) az önkormányzat által megjelentett, a település életével foglalkozó kiadványokon,
meghívókon, emléktárgyakon,
g) a községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál levő táblán.
5. § (1) A 3. § (1) bekezdésének f) pontjában meghatározottakon kívül más jogi
személy számára az által készített kiadványokon, vagy jellegzetes termékeken az
önkormányzat címerének használatát – kérelemre –a polgármester engedélyezheti.
(2) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért,
gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a polgármester állapítja meg.
(3) A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formájában, vagy az
elért árbevétel arányában.
(4) A (3) bekezdésben szereplő átalány összege gazdálkodó szervezeteknél 1.000.- 100.000.- Ft-ig terjedhet. Az árbevétel után megállapítható díj mértéke az éves
árbevétel 0,1%-a, de legkevesebb 1.000.- Ft.
6. § (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező megnevezését, címét,
b) a 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,
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 előállítás anyagát,
c) az engedélyezett felhasználás célját,
d) az előállításra engedélyezett mennyiséget,
e) a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát,
f) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
g) a címer felhasználásért 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.
7. § Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne
sértse a hiteles ábrázolást.
8. § (1) A zászló lobogó formájában is használható. A zászló (a lobogó), vagy annak
méretarányos változatai használhatók:
a) hivatalos állami ünnepek alkalmából a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,
b) a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából
más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt,
c) a képviselő-testület ülései alkalmával önállóan, az ülés helyszínén,
d) nemzeti, gyászesemények alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbocra
eresztve,
e) minden, a községgel összefüggő, vagy az önkormányzat részvételével rendezett
eseménye.
(2) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
9. § Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérő, vagy a
közösséget sértő módon használja fel, szabálysértést követ el, 10.000.- Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
10. § Ez a rendelet 1995. június 20-án lép hatályba.
 11.

§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a
Tanács
2006/123/EK
irányelvének figyelembevételével készült és azzal
összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.”

Rákócziújfalu, 1995. június 14.
Kecskés János
polgármester



11. § = 10/2009.(IX.30.) ÖR 1. §-a kiegészítette

Freytágné Rácz Andrea
jegyző

