Piliscsév község Képviselő Testületének
12/2005.(V.31.) számú Önkormányzati rendelete
a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről
Piliscsév 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. §

(1)

Az önkormányzat jelképei a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok:
a címer és zászló
2.§.
A címer és zászló leírása

(1) Álló, csücskös talpú pajzs, melynek jobb szélső mezején az Árpádok vörössel és ezüsttel
hétszer vágott mezeje látható, a település első történelmi szakaszára utalva. Bal szélső mező kék
hátterén zöld dombokon templomunk védőszentjének arany figurája látható.
A pajzs két oldalát övezi a Piliscsévet körülvevő erdőkre utaló tölgy koszorú, felső részében
található a szőlőtermesztés szimbóluma. Kék szalagon arany betűkkel a pajzs felett és alatt a
község szlovák és magyar neve.
3.§.
A címer használatának köre és szabályai
(1) Az Önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a./ Az Önkormányzat körbélyegzőjén
b./ Az Önkormányzat zászlaján és annak változatain
c./ Az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek
készített levélpapírok fejlécén illetve borítékán
d./ Az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapon vagy emlékcímen
e./ A Polgármesteri Hivatal bejáratánál, tanácskozó termében
f./ Az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodájában, és az
intézményvezető által meghatározott helyen
g./ Az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó
kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon
h./ A Községbe vezető út mellett a közigazgatási határhoz legközelebb eső hirdetőtáblán
i/ Szlovák Önkormányzat körbélyegzőjén
(2) Az Önkormányzat címerével ellátott körbélyegző az Önkormányzat és más bel vagy külföldi
önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetve megállapodások, szerződések
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hitelesítésekor, továbbá az önkormányzat belső működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos
rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor is használható.
(3) Államigazgatási hatósági eljárások esetében az Önkormányzat címerével ellátott körbélyegző nem
használható.

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 jegyző javaslatára a polgármester engedélyezi.
(2) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért díjat kell fizetni. A díj
mértékét a polgármester állapítja meg. az 1. számú mellékletben foglaltak szerint.
(3) A díj megállapítása történhet egy összegben, éves általány formájában, illetve az elért árbevétel
arányában.
5.§.
(1) A címert méltatlan tárgyakon használni tilos. Vitás esetben annak eldöntése, hogy a tilalmat
megszegték-e a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

6.§.
(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
l / kérelmező megnevezését, címét,
2 / a címerhasználat célját,
3 / az előállítani kívánt mennyiséget,
4 / a címer előállításának anyagát,
5 / terjesztés, forgalombahozatal módját,
6 / használat időtartamát,
7 / a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát, /fényképét, rajzát stb./
8 / a felhasználásért felelős személy nevét.
(2) A címer használatára vonatkozó engedély tartalmazza:
1/ az engedélyes megnevezését és címét,
2/ az előállítás anyagát,
3/ az engedélyezett felhasználás célját,
4/ az engedélyezett mennyiséget,
5/ a felhasználás idejét, illetve az engedély érvényességének időtartamát,
6/ a terjesztés, a forgalombahozatal módjára vonatkozó esetleges kikötést,
7/ a címer felhasználásáért felelős személy nevét,
8/ ha a címer használatáért fizetni kell a díj összegét.
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(3) A kiadott engedélyekről a Hivatal nyilvántartást vezet.
(4) Amennyiben e rendelet 3§, 4§, 5§, 7§-ban foglaltakat megszegik, illetve a díjat nem
fizetik meg a kiadott engedélyt vissza kell vonni, melyre a polgármester jogosult.

7.§.
(1)Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles
ábrázolást.
(2) Amennyiben nincs lehetőség a címer eredeti színben történő ábrázolására, úgy a hordozó tárgy
anyagának színe is elfogadható.
II. A zászló leírása
8.§
(1) Ezüst selyem alapon kék-fehér-piros-zöld csíkozás, mindkét oldalról hímzett címer arany-sárga
rojtozás.
(2) Az Önkormányzat zászlaja a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében kerül elhelyezésre.
A zászló használata
9. §.
(1) A zászló lobogó formájában is használható. A zászló /lobogó/ méretarányos változataiban is
használható:
a./ hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt
b./ A település életében jelentős ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos zászlóval
együtt.
c / A képviselő testület tervezett ülései alkalmával az ülés helyszínén.
d./ Minden a községgel összefüggő, vagy az Önkormányzat részvételével rendezett eseményen.
(2)
A zászló előállításának engedélyezésére, a címerre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni
10. §
(1)Aki az Önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérő vagy a közösséget sértő
módon használja fel, szabálysértést követ el és 10.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
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Zárórendelkezés
11.§.
(1)
E rendelet hatálybalépésével a 16/1996.(XII.10.) számú Önkormányzati hatályát
veszti.
(2)

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Piliscsév, 2005. 05. 31.

Nagy Mária
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2005. 05. 31.
Baumstark Tiborné
jegyző
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1 számú melléklet

A címer használatának díja

(1)

Egy összegű díj esetén esetenként: 2.000 – 100.000,- Ft/alkalom

(2)
Átalánydíj esetén: 1.000-100.000,- Ft-ig, illetőleg az éves árbevétel 0,1 %-a, de
legkevesebb 2.000,- Ft .

