7/2000. /VII. 25./ Képv. T. sz. rendelet
A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről.
/ egységes szerkezetbe /
Ipolytölgyes község Önkormányzata 1990. LXV. törvény 1. §. /6/ bekezdésének a. pontjában
biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat helyi címeréről és zászlójáról, azok
használatának rendjéről – a millenniumi évforduló tiszteletére – az alábbi rendeletet alkotja:
Az önkormányzat jelképeinek meghatározása.
1. §.
Az önkormányzat jelképei:
a címer és a zászló.
A címer és a zászló a település történelmileg meghatározott és máig is meghatározó
hagyományait használja fel és azokat egyesíti az alábbiak szerint:
A címer részletes leírása.
2. §.
Csücsköstalpu címerpajzs középen ezüst színű, hullámos csíkkal kettéosztva, mely az Ipoly
folyót jelképezi.
A címerpajzs felső mezője zöld színű, melyben arany színű tölgyfalevelek, két oldalán egyegy ezüst színű latin kereszt, melyek a település korábbi eredetére utalnak. A címerpajzs alsó
mezője kék színű, melyben az alsó csücskéből kinövő arany színű, három leveles gabonaszál.
A címer használatának köre és szabályai.
/1/ Az önkormányzat címerét – mint díszítő jelképet – lehet használni:
-

a községháza épületének bejáratánál, tanácskozótermében és a polgármesteri irodában,
az önkormányzat intézményeinek bejáratánál és vezetőinek irodájában,
az önkormányzat körpecsétjének közepén, mely köré Ipolytölgyes községi
Önkormányzat felirat kerül,
az önkormányzat zászlaján és annak változatain,
- a polgármesternek, az alpolgármesternek készített levélpapírok fejlécénél és
borítékán,
az önkormányzat által kiadott kitüntető oklevélen, díszoklevélen, emléklapon és
nagyobb jelentőségű rendezvények meghívóin,
a polgármester és az alpolgármester részére készített névjegyen.

/2/ Az önkormányzat címerével ellátott pecsétet hatósági eljárás során n e m l e h e t
alkalmazni.
/3/ A pecsétet a polgármester, az alpolgármester használhatja, bel- és külföldi
önkormányzatok közötti kapcsolatok alapján létrejött szerződések, együttműködési

megállapodások hitelesítésére, az állami címerrel ellátott pecséttel együtt, valamint a kitüntető
és díszokleveleken, emléklapokon és meghívókon.
/4/ Más jogi személy részére a címer használatát – kérelemre – a jegyző javaslata alapján a
polgármester engedélyezheti.
3. §.
/1/ Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználás esetén a címer használatáért gyártási és
forgalmazási díjat kell fizetni.
/2/ A díjat a polgármester állapítja meg: évi átalány vagy éves árbevétel alapján.
4. §.
/1/ A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
-

A kérelmező nevét, címét,
A címerhasználat célját,
Az előállítani kívánt mennyiséget /db/
A címer előállításának anyagát,
Terjesztés, illetve forgalombahozatal esetén ennek módját,
A használat időtartamát,
A címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát /rajz, fénykép, stb./
A felhasználásért felelős személy nevét, megnevezését.
5. §.

/2/ A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
-

az engedélyes nevét, címét,
az előállítás anyagát,
az engedélyezett felhasználás célját,
az előállításra engedélyezett mennyiséget,
a felhasználás idejét, illetve az engedély érvényességének időtartamát,
a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését,
a használati díj összegét és a fizetési határidőt.

/3/ A kiadott engedélyt a polgármester indokolt esetben visszavonhatja.
/4/ A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet.
6. §.
/1/ Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a
hiteles ábrázolást.

/2/ A címer készülhet fém, fa, bőr, kerámia anyagok színében is.
A zászló leírása
7. §.
Fehér alapon a zászló első harmadában a községi címer, fölötte félkörben „Ipolyölgyes”
felirattal.
A zászló használata.
8. §.
/1/ A zászló /lobogó/ használható:
-

hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlójával együtt,
községi ünnepségek, rendezvények alkalmával,
az önkormányzat tanácskozótermében,
nemzeti gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt,
helyi gyászesemény alkalmával.

/2/ A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályzatokat kell
alkalmazni.
A címer és a zászló jogosulatlan használata.
9. §.
/1/ ***Hatályon kívül helyezte a 9/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet.
/2/ Ez a rendelet 2000. augusztus 18-án lép hatályba.
/3/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. /Könyvtár, hivatali hirdetőtábla,
hangoshíradó./
*/4/ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
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A rendelet kihírdetve:
2000. július 25.
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Módosítva a 12/2008.(XI.21.) sz. rendelettel. Kihirdetve: 2008. nov.21.
Malik Péterné
körjegyző

** Módosítva a 6/2011.(VIII.19.) sz. rendelettel módosítva. Hatályba lépésének ideje:
2011.08.19.
***Módosítva 9/2012.(V.30.) önkormányzati rendelettel. Hatályba lépés napja: 2012.05.30.

