Vácduka község Önkormányzatának 6/1998. /V.1./ sz.
rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és
használatának rendjéről
(egységes szerkezetben)
1. §
Vácduka Község Önkormányzat képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
Preambulum1
Vácduka Község Önkormányzatának megalapozott érdeke fűződik ahhoz, hogy a
község nevét vagy annak rövidített változatát vagy nyelvtani módosítását, címerét és
zászlaját méltatlanul és jogtalanul senki ne használja, ezért a jogszerű használatuk
szabályait az Önkormányzat rendeletbe foglalja.
2. §
A címer leírása
(1) Az Önkormányzat címere: Álló, háromszögű, vörössel és kékkel négyelt pajzs. A
első vörös mezőben lebegő helyzetű, arany hársfalevél. A második, kék mezőben
lebegő helyzetű, leveles arany búzakalász. A harmadik, kék mezőben lebegő
helyzetű ezüst heraldikai liliom. A negyedik, vörös mezőben lebegő helyzetű,
ívesen szélesedő szárú és aljában szegvégű ezüst apostoli kettős kereszt. A
címerpajzs alatt lebegő, hármas tagolású, íves aranyszalagon feketével nagybetűs
VÁCDUKA felirat. A településnév előtt és után egy-egy díszpont.
3.§
A címer használatának köre és szabályai
/1/ Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a. / A község körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző;
pecsétnyomó esetében legkisebb 40mm, gumibélyegző esetében
legnagyobb 35 mm átmérőjű, megfelelő körirattal ellátva,
b. / az Önkormányzat zászlaján és annak változatain,
c. / az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, jegyzőnek készített
levélpapírok fejlécén, illetve borítékjain,
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d. / az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető
vagy emlékérmeken,
e. / a Polgármesteri Hivatal bejáratánál, tanácskozótermében és a
polgármester által használt helyiségben,
f. / az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban,
g. / az Önkormányzat és szervei 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
Önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg
szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat
belső működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések,
kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.
4.§
/1/ Az Önkormányzat címere - a 2.§. /2/ bekezdésében leírt eseteket kivéve szerv, jogi vagy magánszemély részére csak előzetes engedély alapján
használható fel.
/2/ Az engedélyt a jegyző javaslata alapján a képviselő-testület adja meg.
/3/ Az engedély egyszeri alkalomra, meghatározott időpontig, vagy visszavonásig
adható.
/4/ A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező megnevezését és címét,
b) a címerhasználat célját és időtartamát,
c) a címer előállításának anyagát és az előállítani kívánt mennyiséget
//darabszámot /,
d) terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén annak módját,
e) címerrel díszített tárgy mintapéldányát / rajzát /,
f) a felhasználásért felelős személy megnevezését.
/5/ A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes megnevezését és címét,
b) az engedélyezett felhasználás célját, mennyiségét és idejét, illetőleg az
érvényesség időtartamát,
c) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges
kikötéseket,
d) díjfizetési kötelezettség esetén annak mértékét és a fizetés határnapját,
e) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését.
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/6/ Az engedélyezési eljárás lefolytatását a jegyző végzi, a kiadott engedélyekről a
Hivatal nyilvántartást vezet.
/7/ Idegenforgalmi, kereskedelmi vagy reklám felhasználás esetén a kérelmezőnek
díjat kell fizetnie.
A díj megállapítására az engedélyező jogosult.
5.§
/1/ Nem alkalmazható a címer az államigazgatási eljárás során.
/2/ A címert kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni, csak olyan mértékben
szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást. A címer elemei
önállóan nem alkalmazhatók.
/3/ A címer használatára kiadott engedély visszavonható, ha az engedélyezett
céltól vagy módtól eltérő a felhasználása.
/4/ Vissza kell vonni az engedélyt az Önkormányzat érdekeit sértő felhasználás, a
7.§.-ban meghatározott szabálysértés elkövetése, továbbá a 3.§./7/ bek. szerint
megállapított díj befizetésének elmulasztása esetén.
/5/ A visszavonásra az engedélyező jogosult.
6.§
A zászló leírása
(1) Az Önkormányzat a lobogó 90 fokkal történő elforgatásával jön létre. A
lobogó álló téglalap alakú, 2:1 méretarányú fehér / ezüst / textillap, aljában arany,
felette kék vízszintes pólyával. Egy pólyaszélesség a lobogó hosszának 1/10 része.
A színes címer a feliratos szalaggal a lobogó hosszanti szimmetriatengelyén,
annak felülről mért 1/3-os osztásvonalán helyezkedik el. A lobogó kétoldalas.
7.§
A zászló használata
/1/ A zászló használható a Polgármesteri Hivatal és intézményei, valamint a
Katolikus Templom bejáratánál.
/2/ A zászló előállítására, forgalomba hozatalára és azok engedélyezésére
vonatkozóan a 3.§.-ban foglalt rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni.
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Közigazgatási név felvételének és használatának engedélyezése2
8. §
(1)

(2)

(3)
(4)

Vácduka nevének használatára irányuló kérelmet az 1. sz. melléklet szerinti
formanyomtatványon illetékmentesen, írásban lehet benyújtani a Vácdukai Közös
Önkormányzati Hivatalban.
Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét és székhelyét;
b) a kérelmező tevékenységi körét;
c) a községnév használatával tervezett kiegészített megnevezést;
d) a használat célját és módját;
e) a használat időtartamát.
Amennyiben a kérelmező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a létesítő okiratot.
Amennyiben dísztárgy, embléma, kiadvány vagy termék megjelölését szolgálja a
2. § (2) bekezdésében meghatározott közigazgatási egység név, úgy annak tervét a
kérelemhez csatolni kell.
9. §

(1)

(2)

(3)

(4)

A névfelvétellel és használattal kapcsolatos eljárás önkormányzati hatósági
ügynek minősül, amelyben átruházott hatáskörben a polgármester VAGY a
Képviselő-testület jár el.
A polgármester mérlegelési jogkörébe tartozik az engedély megadása, elutasítása,
feltételhez kötése, az ideiglenes vagy valamely alkalomhoz történő engedélyezése,
felfüggesztése, illetve az érdemtelenség megállapítása és emiatt az engedély
megvonása.
A község nevének használatára vonatkozó engedély szólhat:
a) határozott időre;
b) határozott alkalomra;
c) feltétel bekövetkezéséig;
d) határozatlan időre.
A fellebbezések elbírálására Vácduka község Önkormányzat Képviselő - testülete
jogosult.
10. §

Az engedély kiadása megtagadható:
a) ha a használat vagy annak módja és körülményei Vácduka község
Önkormányzat és a község lakossága jogait, jogos érdekeit sértené vagy
veszélyeztetné;
b) ha ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlásához már engedélyt kiadott
vagy a nevet már valaki jogszerűen használja.
c) egyéb különösen indokolt esetben.
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11. §
(1)

(2)

A kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a használat vagy annak célja, módja és
körülményei Vácduka község Önkormányzat és a község lakossága jogait, jogos
érdekeit sérti, vagy veszélyezteti.
A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a felhasználó az engedélyben
meghatározott feltételeket, előírásokat megsért.

12.§
Záró rendelkezések
(1) E rendelet 1998. május 1-én lép hatályba.
Vácduka, 1998. április 6.

Vágó Sándor s.k.
polgármester

Hegyi Ágnes s.k.
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésre került.
Vácduka, 1998. május 1.
Hegyi Ágnes jegyző s.k.

Záradék:
A rendelet 2014. március 18. napján kihirdetésre került.
Hegyi Ágnes s.k.
jegyző
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1. számú melléklet
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 2167 Vácduka, Béke tér 1.
 06-27-566 610

KÉRELEM
Vácduka község nevének használatához
a ……../2014 (
) számú
önkormányzati rendelet alapján
A kérelmező neve:
A kérelmező címe:
A községnév
tervezett
használatának célja:
A használat tervezett
időtartama:
A névhasználatért
felelős neve:
A névhasználatért
felelős címe:
A használat módja,
formája:
Amennyiben a kérelmező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a
kérelemhez mellékelni a létesítő okiratot.
Amennyiben a névhasználat dísztárgy, embléma, kiadvány vagy termék megjelölését
szolgálja, akkor a tervet is csatolni kell a kérelemhez.
Amennyiben a névhasználat rendezvény megjelölését szolgálja, akkor a programtervet is
csatolni kell a kérelemhez.
Csatolt mellékletek
száma:

……………

Vácduka, ……….év ………………….. hónap ……nap.
…………………………

6

kérelmező aláírása

