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Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete
11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelettel módosított
12/2005. (X.01.) önkormányzati rendelete
Rezi község címeréről, zászlójáról
és az önkormányzati jelképek használatáról
Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 10. § c/ pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Rezi község közigazgatási területén a magánszemélyekre, jogi
személyekre és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra.
A címer
2. §
Rezi község címere (1. számú melléklet) hegyes talpú, két oldalán és tetején homorított
oldalú, hasított pajzs. A címer kontúrja sötétzöld (P349C), mezeje felső harmada világoskék
(P306C) égbolt, alsó kétharmada világoszöld ((P375C) mező, melyet az égbolttól a domb
kontúrjaként a címer kontúrjával azonos sötétzöld (P349C) kontúr választ el. A dombon négy
toronnyal határolt világossárga (P102C) vár áll, melynek kontúrja sötétbarna (P161). A mező
bal oldali felében egy világossárga (P102C) búzakalász, melynek kontúrja sötétsárga
(P116C). A mező jobb oldali felében egy szőlőfürt levéllel. A szőlőfürt szára és levele zöld
(P362C), kontúrja sötétzöld (P349C). A világossárga (P102C) szőlőszemek kontúrja
sötétsárga (P116C).
A zászló
3. §
Rezi község zászlaja álló téglalap alakú, fehér színű, oldalán világossárga rojttal. A zászló
közepén helyezkedik el Rezi község címere, a címerpajzs felett a címer kontúrjával azonos
színű "REZI" helységnév felirat.
A címer használata
4. §
(1) A község címerét csak mint a községre utaló és díszítő jelképet lehet használni.
(2) A címer a jogszabályokban foglalt egyes hatósági tevékenység vagy egyéb eljárás során is
alkalmazható.

3
5. §
A község címere – engedély nélkül – utaló és díszítő jelképként az alábbi esetekben
használható és alkalmazható:
a/ a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat és szervei, intézményei épületein és
tanácskozótermében,
b/ a Képviselő-testület annak bizottságai vagy a Polgármesteri Hivatal által kiadott
kiadványokon,
c/ a Képviselő-testület által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, emlékplaketteken,
jelvényeken, valamint a Képviselő-testület által adományozott kitűntetéseken,
d/ Rezi Község Önkormányzata ünnepi rendezvényein úgy, hogy az állami címer jelentőségét
ne kisebbítse,
e/ a Képviselő-testület bizottságai, a polgármester, az alpolgármester a települési képviselők,
a jegyző részére készített levélpapíron, a bizottságok és a Polgármesteri Hivatal által
használt bélyegzőkön, valamint a települési képviselők és a Polgármesteri Hivatal
dolgozóinak névkártyáin és arcképes igazolványain,
f/ a települési képviselők képviselői minőségükben végzett tevékenysége során,
6. §
(1) Kizárólag engedéllyel lehet a község címerét utaló és díszítő jelképként alkalmazni vagy
használni:
a/ a községben működő intézmények és társadalmi szervezetek által kiadott és az intézmény,
illetve társadalmi szervezet történetét, életét, fejlődését bemutató kiadványokon,
b/ a községet érintő kiadványokon,
c/ a községre utaló ajándék- és emléktárgyakon,
d/ községi önkormányzat intézményeinek rendezvényein, járművein,
e/ a 6. §-ban nem említett egyéb esetekben.
(2) Nem lehet a község címerét védjegyként felhasználni, ilyen célra engedélyt kiadni.
A zászló használata
7. §
A község zászlója engedély nélkül használható:
a/ a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat szervei, intézményei tanácskozótermeiben, a
polgármester irodájában és képviselő-testületi üléseken,
b/ a Laky Demeter Általános Iskola előtti zászlórudakon felvonva, az állami és nemzeti
ünnepeken, a képviselő-testületi ülések alkalmával, az Önkormányzat rendezvényein és
ünnepein,
c/ a középületek és közterületek fellobogózásáról szóló rendeletben meghatározott esetekben.
8. §
Kizárólag engedéllyel lehet a község zászlóját használni:
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a/ a község életében jelentősebb – helyi, országos vagy nemzetközi – események és
rendezvények alkalmával,
b/ megkülönböztetésül, több település részvételével tartott rendezvényeken,
c/ cserezászlóként és – a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével – elismerésként,
d/ a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban,
e/ az Önkormányzat intézményeinek ünnepi rendezvényein,
f/ a 8. §-ban nem említett egyéb esetekben.
Az egyes önkormányzati jelképek használatának rendje
9. §
(1) A község címerét és zászlóját – mint utaló és díszítő jelképet – kizárólag külön
rendeletben meghatározottak szerinti hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, a
méretarányok és a színek pontos megtartása mellett lehet felhasználni, illetve alkalmazni.
(2) Indokolt esetben engedélyezhető, hogy a címert a tárgy anyagának színében (fém, bőr, fa
stb.) készítsék el és használják fel.
Az egyes községi önkormányzati jelképek használatának engedélyezése
10. §
(1) Az egyes községi önkormányzati jelképeknek a fenti rendelkezések szerinti
felhasználását, alkalmazását vagy forgalomba hozatal céljából történő előállítását a
Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a polgármester engedélyezi.
(2) A kiadott engedély érvényessége szólhat:
a/ egy esetre (rendezvényre, alkalomra),
b/ meghatározott időpontig történő felhasználásra,
c/ meghatározott mennyiségű, címerrel díszített, emléktárgy, jelvény, kiadvány stb.
előállítására,
d/ a visszavonásig történő felhasználásra, alkalmazásra.
(3) A polgármester az engedély kiadását indokolással megtagadhatja.
(4) A polgármester döntése ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani.
11. §
(1) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a/ a kérelmező (felhasználó) megnevezését és címét, illetve székhelyét,
b/ a községi önkormányzati jelkép felhasználásának célját,
c/ az előállítandó termék, kiadvány stb. mennyiségét,
d/ a terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal módját.
e/ a községi önkormányzati jelkép használatának időtartamát,
f/ az önkormányzati jelkép felhasználásáért a kérelmező szervnél felelős személy nevét és
beosztását.
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(2) A kérelemhez mellékelni kell az önkormányzati jelképpel díszített tárgy, kiadvány stb.
tervét.
(3) A kérelmet a 2. számú melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.
12. §
Az önkormányzati jelkép használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a/ a jogosult megnevezését és címét, illetve székhelyét,
b/ az engedélyezett felhasználási cél megjelölését,
c/ az engedély érvényességének határidejét,
d/ előállítás esetén az engedélyezett termék, kiadvány stb. mennyiségét,
e/ a terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal módjával kapcsolatos esetleges kikötéseket,
f/ a felhasználással kapcsolatos egyéb kikötéseket.
13. §
(1) Az önkormányzati jelkép használatát, alkalmazását vagy előállítását nem szabad
engedélyezni, a kiadott engedélyt pedig vissza kell vonni, ha a használat vagy forgalomba
hozatal módja vagy körülményei a község vagy a község lakosságának jogait vagy jogos
érdekeit sérti.
(2) A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a felhasználó e rendeletben vagy a részére
kiadott engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti, illetőleg a
megállapított határidőre kötelezettségeinek nem tesz eleget.
(3) Az önkormányzati jelképnek az emléktárgyakon, érméken, jelvényeken, más tárgyakon
és kiadványokon történő felhasználásához ezen rendelet alapján kiadott engedély nem
mentesíti a kérelmezőt a jogszabályok által a termék, jelvény, kiadvány stb. tervezésére,
előállítására, forgalomba hozatalára előírt egyéb engedélyek, hozzájárulások megszerzése
alól.
14. §
(1) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(2) A nyilvántartásra vonatkozó részletes szabályokat a polgármester intézkedésben
szabályozza. Az intézkedés a rendelet 3. számú melléklete.
Szabálysértés
15. §1
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Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. § h) pontja. Hatálytalan 2012. május 31től.
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Záró rendelkezések
16. §
(1) E rendelet 2005. november 1-én lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Rezi község címeréről,
zászlajáról és használatáról szóló 11/1997. (V.01.) önkormányzati rendelet, valamint Rezi
község önkormányzati jelképeinek használatáról szóló 19/2001. (XI.27.) önkormányzati
rendelet.
Rezi, 2012. május 21.
Cserép Gábor sk.
polgármester

A rendelet kihirdetve:
Rezi, 2012. május 30.
Takács Ádám sk.
jegyző

Takács Ádám sk.
jegyző
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1. számú melléklet
a 12/2005. (X.01. önkormányzati rendelethez

Rezi község címere
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2. számú melléklet
a 12/2005. (X.01.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
A kérelmező (felhasználó) neve: ...........................................--....................................................
A kérelmező címe illetve székhelye: ............................................................................................
A községi önkormányzati jelkép felhasználásának célja: ............................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Az előállítandó termék, kiadvány stb. mennyisége: .....................................................................
A terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal módja: .....................................................................
.......................................................................................................................................................
A községi önkormányzati jelkép használatának időtartama: .......................................................
.......................................................................................................................................................
Az önkormányzati jelkép felhasználásáért a kérelmező szervnél felelős személy neve és
beosztása: .....................................................................................................................................
Melléklet:
Az önkormányzati jelképpel díszített tárgy, kiadvány stb. terve.
Dátum: .............................................................................

........................................................
kérelmező aláírása, bélyegzője
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3. számú melléklet
a 12/2005. (X.01.) önkormányzati rendelethez

POLGÁRMESTERI INTÉZKEDÉS
AZ ÖNKORMÁNYZATI JELKÉPEK HASZNÁLATÁRA
KIADOTT ENGEDÉLYEK NYILVÁNTARTÁSÁRÓL

Az önkormányzati jelképek használatára kiadott engedélyek nyilvántartására a 12/2005.
(X.01.) számú önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendelem el:
1. § A nyilvántartást fekvő formátumban, füzetben vagy A4-es lapokból fűzötten kell felfektetni.
2. § A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
-

sorszámot, a jogosult megnevezését, címét, székhelyét,
az engedélyezett felhasználási cél megjelölését,
az engedély kiadásának időpontját, az engedély számát,
az engedély érvényességének határidejét,
az engedélyezett mennyiséget,
az engedély visszavonásának dátumát, a visszavonás okát.

3. § A nyilvántartást folyamatosan kell vezetni (év végével nem kell lezárni).
4. § A nyilvántartás vezetéséért a jegyző a felelős.

Rezi, 2005. szeptember 26.

Cserép Gábor
polgármester

