KOPPÁNYSZÁNTÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
10/1999. (IX.27.) számú rendelete
Koppányszántó Község címeréről és zászlajáról
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Koppányszántó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. Törvény 1.§. /6/ bekezdésének a./ pontjában
kapott felhatalmazás 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: címer és a
zászló.
A település címerének leírása, használatának köre és szabályai
2. §
A címer általános leírása, a színek jelentése:
Pajzs: álló, csücsköstalpú pajzs kék mezejében ezüst hullámpólyán nyugvó arany heraldikai
koronára

cölöpösen,

élével

felfelé

állított

ezüst

ekevas,

előtte

egymáson

harántirányosan keresztbevetett két ezüst csoroszlyával.
Sisak: féljobbra fordult, arannyal ékített és vörössel bélelt pántos ezüst sisak, vörössel és
kékkel ékített arany heraldikai koronával.
Sisakdísz: a sisakkoronából növekvő helyzetben Szent Bertalan szembe fordult alakja
ezüsttel. Fejét arany dicsfény övezi, jobbjában arany kést, baljában csukott arany
könyvet tart.
Takarók: mindkét oldalon kék-arany.
Felirat: a címer alatt lebegő, hármas tagolású, íves arany szalagon feketével nagybetűs
KOPPÁNYSZÁNTÓ településnév.
3. §
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/1/ A község címere a település történelmi múltjára és a mai jellegzetességre utaló jelkép, a
Magyar Köztársaság címerét nem helyettesítheti.
/2/ Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a./ az önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző,
megfelelő felirattal ellátva,
b./ az önkormányzat zászlaján és lobogóján, annak változatain,
c./ az önkormányzat szervei, a polgármester, alpolgármester, jegyző által használt
levélpapírok fejlécén, illetve borítékán,
d./ az

önkormányzat

által

kiadott

díszokleveleken,

emléklapokon,

kitüntető

emlékérmeken,
e./ a községháza épületének bejáratánál, termekben (pl.: tanácskozó terem) és más
protokolláris célt szolgáló helyiségeiben,
f./ az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban,
g./ az önkormányzat által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon,
meghívókon, emléktárgyakon,
h./ a községbe vezető utak mellett, a közigazgatási határnál lévő táblán,
i./ a település falugondnoki gépkocsiján,
j./ a polgármesteri hivatal helyiségeiben,
k./ helyi képeslapokon.
/3/ Az önkormányzat címerének használatát – kérelemre – a 3.§. /2/ bekezdésben
meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa készített kiadványokon, vagy
jellegzetes termékeken a polgármester javaslatára a képviselőtestület engedélyezheti.
/4/ A címer használatáért kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználása esetén gyártási és
forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a polgármester javaslata alapján a
képviselőtestület állapítja meg.
/5/ A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formájában, vagy az elért
árbevétel arányában.
4. §
/1/ A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a./ a kérelmező megnevezését;
b./ a címer használat célját;
c./ az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot);
d./ a címer előállításának anyagát;
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e./ a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal esetén ennek módját;
f./ a címerrel díszítő tárgy mintapéldányát (rajzát, fénymásolatát, stb.)
/2/ A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a./ az engedélyes megnevezését és címét;
b./ az előállítás anyagát;
c./ az engedélyezett felhasználás célját;
d./ az előállításra engedélyezett mennyiséget;
e./ a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket;
f./ amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.
/3/ A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.
/4/ Indokolt esetben a kiadott engedélyt a polgármester 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
ábrázolásra, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia, stb.)
színében, de a heraldika általános szabályainak megtartásával történhet.
A település zászlaja, lobogója:
6. §
/1/ 90 x 150 cm-es önkormányzati zászló, település címerrel. A címer alatt kék – sárga
keresztbefutó csík, hímzett.
/2/ Asztali zászló, település címerrel hímzett kivitelben.
/3/ A kültéri zászló vízlepergetős anyagból készülő.
/4/ A zászlón és lobogón megjelenő színek árnyalati tónusának mindig a címerpajzson
megjelenő színnel azonosnak, illetve azt leginkább megközelítőnek kell lennie.
A zászló és lobogó használata
7. §
/1/ A zászló és lobogó méretarányos változatai használhatók:
a./ hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt;
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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 félárbócra eresztve;
e./ minden, a településsel összefüggő vagy az önkormányzat részvételével rendezett
eseményen;
f./ a falu búcsú napján.
/2/ A zászló előállításának engedélyezésénél a címerre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
8. §
/1/ Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét, az önkormányzat és más bel-, illetve
külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatban, protokolláris célból, illetve szerződések,
megállapodások, stb. hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső működésével
kapcsolatos rendezvények, kitűntető oklevelek hitelesítésekor használható.
/2/ Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.
Záró rendelkezések
9. §1
10. §
/1/ Ezen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Koppányszántó, 1999. szeptember 9.
Niklai János

Pály Dezső

polgármester

megbízott jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. május 03.
Koppányszántó, 2012. május 03.
Fábián Péter
aljegyző
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hatályon kívül helyezte a 9/2012. (V. 2.) számú rendelet 1. §-a 2012. május 2.-től
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