TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
12/1995. (VI.2.) számú rendelete
A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről
[Módosítva: 13/2001. (X. 24.), a 18/2009.(IX.29.) számú rendelettel]
/Egységes szerkezetben!/

Tiszaszentimre Község Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 1. §. /6/ bekezdésének a.) pontjában biztosított jogkörében az önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

Az Önkormányzat jelképei
1. §.
Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a
zászló.

A címer leírása
2. §.
Az önkormányzat címere:
Pajzs: álló, háromszögű zöld mezejében hullámvonallal határolt kék pajzstalp. A kék mezőben lebegő,
jobbra úszó ezüst hal. A zöld mezőben arannyal Szent Imre hercegnek a pajzstalp vonalából növekvő alakja. A szent páncél-mellvértet visel, rajta palásttal, melyet elől pánt fog össze. Glória-övezte fején nyitott
korona. Baljában virágzó liliom-ágat tart, jobbjával a maga elé állított kard markolatát fogja. A szent felett, a pajzsfőben két, egymással szembefordított és csúcsaikkal érintkező, alul homorú oldalú háromszög,
melyek ezüst mezejét fekete, indás-kacskaringós faragásmotívum tölti ki.
Sisak: szembe fordult, arannyal ékített, vörössel bélelt, pántos ezüst sisak, vörössel és kékkel ékített
arany heraldikai koronával.
Sisakdísz: a sisakkoronából növekvő, kihajló két arany búzakalász közé ékelt ezüst templom vörös tetővel
és toronykupolával, csúcsán csillaggal.
Takaró: kék-ezüst, zöld-arany.
Felirat: a címerpajzs alatt lebegő, hármas tagolású, fecskefarok-végződésű íves arany szalagon feketével
nagybetűs TISZASZENTIMRE felirat. A településnév előtt és után 1-1 díszpont.

A címer használatának köre és szabályai
3. §.
/1/ Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképeit használni lehet:
a.) az önkormányzat körpecsétjén:
A pecsét leírása: kör alakú pecsétlap, szélén peremmel.
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A pecsétmező közepén Tiszaszentimre címerének kontúrrajza. A címert nagybetűs körirat övezi:
TISZASZENTIMRE KÖZSÉG PECSÉTJE. A szavakat 1-1 díszpont választja el egymástól.
b.) az önkormányzat zászlaján és annak változatain;
c.) az önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, az alpolgármesternek, jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján;
d.) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérméken;
e.) a Községháza épületének bejáratánál, dísztermében és irodáiban;
f.) az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban;
g.) az önkormányzat és intézményei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon;
h.) a községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán.

/2/ Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az önkormányzat és más bel- illetve külföldi önkormányzatok közötti illetve egyéb protokolláris kapcsolatokban, valamint kitüntető oklevelek, emléklapok
hitelesítésekor használható.
/3/ Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.
4. §.
/1/ A 3. §. /1/ bekezdésének g.) pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa
készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken az önkormányzat címerének használatát - kérelemre a polgármester engedélyezi.
/2/ Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a polgármester állapítja meg.
/3/ Méltatlan tárgyakon tilos a címert alkalmazni. Vitás esetekben a Képviselőtestület dönt.
/4/ A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formájában, vagy az elért árbevétel arányában.
/5/ A /4/ 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.
5. §.
/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 forgalomhozatal 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 engedélyek megnevezését és címét;
b.) az előállítás anyagát;
c.) az engedélyezett felhasználás célját;
d.) az előállításra engedélyezett mennyiséget;
e.) a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényesítésének időtartamát;
f.) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket;
g.) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését;
h.) amennyiben a címer felhasználásáért díjat kell fizetni, a díj összegét.
/3/ A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
/4/ Indokolt esetben a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja.
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 tárgya anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.

A zászló (lobogó) leírása
7. §.
/1/ A lobogó: álló téglalap alakú, 2:1 méretarányú fehér (ezüst) textil, aljában arany, felette zöld vízszintes pólyával. Egy pólyaszélesség a lobogó hosszának 1/10-ed része. A színes címer a feliratos szalaggal a
lobogó hosszanti szimmetriatengelyén, annak felülről mért 1/3-os osztásvonalán helyezkedik el. A lobogó
kétoldalas.
/2/ Zászló: a lobogó 90o-kal történő elforgatásával jön létre. A feliratos szalag nélküli színes címer szimmetriatengelye a zászló hosszának rúdtól mért 1/3-os osztásvonalával esik egybe. A zászló kétoldalas.
8. §.
/1/ A zászló lobogó formájában is használható. A zászló 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
zászlókkal együtt;
c.) a Képviselőtestület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén;
d.) minden, a községgel összefüggő vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményen.
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/2/ A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
A jogosulatlan használat1

Záró rendelkezések
10. §.
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, közzétételéről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
11. §

2

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

Tiszaszentimre, 1995. június

Beleznay Sándor sk.
polgármester

1
2

Juhászné Papp Irén sk.
jegyző

Hatályon kívül helyezte a 13/2012.(V.25.) ÖR. (Hatálytalan: 2012. júnus 1-től)
Kiegészítette a 18/2009. (IX. 29.) önkormányzati rendelet (Hatályos: 2009. szeptember 30-tól)

