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Rendelet szövege
Barabás Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2012.(II.10.)
rendelete
Barabás község jelképeinek megalapításáról
és használatuk rendjéről
Barabás község Képviselőtestülete az 1990.évi LXV.tv. Önkormányzati törvény 1.§./6/
bekezdés a./ pontjában foglalt felhatalmazás alapján önkormányzati jelképéről az alábbi
rendeletet alkotja:
Barabás község címere
1.§.
(1) Barabás község címere formája nem lehet azonos az állami címerrel.
(2) A címer csak hitelesen a színek és méretarányok betartásával ábrázolható.
nyomdai úton való előállítással egy szín is alkalmazható.
(3) Egyes esetekben megengedhető, hogy a címer a tárgy anyagának színében (fém, bár, fa
stb.) készüljön.
A címer használatának köre és módja
2.§.
(1) A község címerét - a 3.§-ban szabályozott módon kizárólag díszítő és a
községre utaló jelképként lehet felhasználni.
a./ a község zászlóján
b./ az Önkormányzat hivatali helyiségében
c./a községgel kapcsolatos kiállításon
d./ protokolláris és ünnepi rendezvényeken
e./ a polgármester által használt protokolláris levélpapíron és borítékon
f./ történeti és ismeretterjesztő, a község életével és fejlődésével foglalkozó, vagy ilyen jellegű
kiadványon, plakáton.
g./ kitűntető emlékplaketten, érméken, a velük kapcsolatos igazolványokon,
továbbá díszokleveleken és emléklapon
h./ emléktárgyakon
i,/ az idegenforgalmi propagandában
j./ középületek díszítésére.
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(2) A község címere hivatalos eljárás és hatósági tevékenység során nem alkalmazható.
(3) Az állam-és az önkormányzat által alapított címer együttes használata esetén
az állami címernek annak elhelyezésével, vagy a címer méretével
elsőbbséget kell biztosítani
A címerhasználat engedélyezése
3.§.
(1) A község címerének használatát - kérelemre - a polgármester engedélyezi.
Engedély esetenkénti felhasználásra, vagy huzamosabb időtartamra egyaránt
adható.
(2) Nem kell engedély a közég címerének használatához a 2.§.(1) bekezdésének:
-a./ b./ e./ pontjában megjelölt esetekben
-c./ f./ g./ pontjaiban szabályozott esetekben, - önkormányzati képviselő-testülete és szervei
részére.
(3) A község címerét kizárólag hiteles alakban, a méretarányok és színek megtartásával
szabad ábrázolni.

A kérelem és az engedély tartalma
4.§
(1) A község címerének használatára és forgalmazására vonatkozó kérelemnek tartalmaznia
kell:
-a kérelmező megnevezését és címét,
-a címer előállításának, illetve felhasználásának célját és módját,
-előállítás esetén az előállítandó mennyiséget
-a terjesztés illetőleg a forgalomba hozatal módját
-a címer használatának időtartamát
-a címer használatáért felelős személy megnevezését.
(2) A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített kiadvány, vagy tárgy méretarányos rajzát.
(3) Ha címerhasználat jellegére, vagy módjára figyelemmel indokoltnak látszik, az
engedélyezési eljárásban a kérelmezőtől felügyeleti szerve hozzájárulásának beszerzését kell
kérni.

(4) A címer használatáról szóló engedélynek tartalmaznia kell:
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- az engedélyes megnevezését és címét,
-az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését,
-a felhasználás idejét és érvényessége időtartamát, /eseti megbízás, huzamosabb,
állandó/
-a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
-az előállítás esetén az előállítandó mennyiséget.
(5) Nem adható engedély, ha a címer előállítására, használatára, ha a használat célja,
körülmények alkalmasak a település történelmi múltjának csorbítására.
(6) Indokolt esetben a polgármester a kiadott engedélyt visszavonhatja.
(7) a kiadott engedélyekről az Önkormányzat nyilvántartást vezet.

Záró rendelkezések
5.§.
E rendelet 2012. március 1. napjával lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti Barabás Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009(IX.28.) rendelete.

Barabás, 2012. január 19.

Daróczi Gábor sk.
polgármester

Dr. Baka Istvánné sk.
körjegyző
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