1

Igrici község Önkormányzat Képviselőtestülete
3/2000.(II.24.) számú rendelete
Igrici község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről
Igrici község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990.évi LXV.tv. 1.§ (6) bekezdésének a, pontjában kapott
felhatalmazása alapján a település jelképeiről és azok használatáról az alábbi rendeletet
alkotja:
Az önkormányzat jelképei
1.§
Az önkormányzat jelképei, mint a település múltjára utaló, díszítő szimbólumok: a címer és a
zászló.
A település címerének leírása, használatának köre és szabályai
2.§
Igrici község címerének általános leírása:
Fehér alapon álló, háromszögletű, kék színű katonai pajzs, amelyen kereszt alakban egymáson
elhelyezve ezüst tárogató és lant lebeg. A pajzson háromlombú, vörös és zöld ékkövekkel
díszített arany korona helyezkedik el, amelynek lombjait ekevasak képezik. A pajzs alatt egy
szalag lebeg IGRICI felírattal.
3.§
(1) A község címere a község történelmi múltjára utaló jelkép, a Magyar Köztársaság címerét
nem helyettesíti.
(2) A község címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a) A község pecsétjén, amely a 8.§.-ban leírt feliratú, 30 mm átmérőjű gumibélyegző,
b) a község zászlaján és annak változatain,
c) az önkormányzat intézményei, a polgármester, a jegyző által használt levélpapírok
fejlécén, illetve borítékán,
d) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető emlékérmeken,
e) a községháza bejáratánál, dísztermében (tanácskozó termében), és a Polgármesteri
Hivatal irodáiban,
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f) az önkormányzat intézményei bejáratánál, vezetőinek irodáiban, és más protokolláris
célt szolgáló helyiségeiben,
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,
i) valamint ezen rendelet mellékletében felsoroltak esetében.
(3) Az önkormányzat címerének használatát kérelemre a 3.§ (2) bekezdésében és a
mellékletben meghatározottakon kívül más számára az általa készített kiadványokon vagy
jellegzetes termékeken a polgármester javaslata alapján a Képviselőtestület engedélyezheti.
4.§
(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) a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,
f) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (vagy rajzát, fénymásolatát, stb.) .
(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes megnevezését és címét,
b) az engedélyezett felhasználás célját,
c) az előállításra engedélyezett mennyiséget,
d) az előállítás anyagát,
e) a terjesztés, forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
f) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.
(3) A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet.
(4) A 3.§ (2) bekezdés g) pontjában leírt kiadványokról, meghívókról, emléktárgyakról, az
intézményvezetőnek bejelentési kötelezettsége van a nyilvántartás felé.
(5) Indokolt esetben a kiadott engedélyt a Képviselőtestület visszavonhatja.
5.§
(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 tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia, stb.)
színében, és a címerhasználat általános szabályainak megtartásával történhet.
(3) Nyomdai termékekről a község címere fekete-fehér színben is használható.
(4) A címer elemei önállóan nem alkalmazhatók.
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A település zászlajának leírása
6.§
(1) Igrici község zászlójának általános leírása:
Alapja fehér színű, középső mezejében a leírt címer.
(2) A zászlón megjelenő színek árnyalati tónusának, mindig a címerpajzson megjelenő színnel
azonosnak, illetve azt leginkább megközelítőnek kell lennie.
A zászló használata
7.§
(1) A zászló méretarányos változatai használhatók:
a) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,
b) a település életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából, más
hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt,
c) a Képviselőtestület ülésének helyszínén,
d) nemzeti gyászesemények alkalmával a fekete zászlóval együtt félárbocra eresztve,
e) minden, a településsel összefüggő vagy az önkormányzat részvételével rendezett
eseményen.
A település pecsétjének leírása, a pecséthasználat köre és szabályai
8.§
Igrici község pecsétjének általános leírása:
Körpecsét a község címerével ellátva, amely
A felső körívben: IGRICI
Az alsó körívben: KÖZSÉG
A címer és a község felirat között középen 1990.
feliratot tartalmaz.
9.§
(1) A község címerével ellátott körpecsét az önkormányzat és más bel- illetve külföldi
önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetve szerződések,
megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső működésével kapcsolatos
rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.
(2) A község címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.
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Záró rendelkezések
10.§
1

11.§
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a
jegyző gondoskodik.
Igrici, 2000.február 23.
Bordás Kálmán sk.
polgármester

Monoki László sk.
jegyző

Kiss Bertalanné sk. Tóth Sándor sk.
képviselő
képviselő

Kiadmány hiteles:
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Hatályon kívül helyezte a 4/2012.(IV.13.) önkormányzati rendelet 2012. április 15.-től.

