
.IK LANBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖTESTÜLETÉNEK  
4/1998. / V . 22 .1 SZÁMÚ RENDELETE  

A HELYI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁN AK 
RENDJÉRİL  

Iklanberény község önkormányzat képviselıtestülete a Helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. Tv. 1. §. /6/ bekezdésének a. / pontjában biztosított jogkörében az 
önkormányzat jelképeirıl és azok használatának rendjérıl az alábbi rendeletet alkotja:  

 

Az önkormányzat jelképei 

1. § 

 

Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló szimbólumok, a címer 
és a zászló.  

2. § 

 

A címer leírását és a címer rajzát a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

A címer használatának köre és szabályai 

3. § 

 

1./ Iklanberény község címerét kizárólag az e rendeletben szabályozott módon - díszítı 
és utaló jelképként - lehet felhasználni.  

2./ A község címere díszítı és utaló jelképként felhasználható: 
a./ a protokolláris és ünnepi rendezvényeken  

b./ a polgármester és a jegyzı által használt levélpapíron és borítékon,  

c./ a község történetével, életével, fejlıdésével kapcsolatos kiadványokon, plakátokon 
d./ a községbe vezetı utak mellett a közigazgatási határnál lévı táblákon  

e./ a templomban.  

 

4. § 

 

1./ A 3. §. 2. Bekezdés f. pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy számára az 
általa készített kiadványokon, vagy jellegzetes termékeken az önkormányzat címerének 
használatát - kérelem re - a jegyzı javaslatára a polgármester engedélyezheti.  

2.1 Iklanberény község címerének a 3. §. 2. Bekezdés f. pontjában meghatározott használatáért 
az engedélyezı díjat állapíthat meg.  

3./ A díj megállapítása esetenként, az engedélykérelem benyújtásakor történik, aminek 
összegét a képviselıtestület állapít meg.  

 



5. § 

 

1. A község címerének használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 

a./ a kérelmezı nevét, címét,  

b./ a címer felhasználásának célját,  

c./ az elıállítani kívánt mennyiséget, darabszámot, 
d./ a címer elıállításának anyagát,  

e/ a terjesztés, forgalomba hozatal esetén ennek módját 
f./ a használat idıtartamát,  

g./ a címer felhasználásáért felelıs személy megnevezését,  

h./ a címerrel díszítendı tárgy mintapéldányát / rajzát, tervezetélt, fénymásolatát, stb. /  

2./ A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 

a./ az engedélyes megnevezését és címét,  

b./ az elıállítás anyagát,  

c./ az engedélyezett felhasználás célját,  

d./ az elıállításra engedélyezett mennyiséget  

e./ a felhasználás rendjét, illetıleg az engedély érvényességének idıtartamát,  

f./ a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket, 
g./ a felhasználással kapcsolatos egyéb kikötéseket,  

h./a címer felhasználásáért felelıs személyt,  

i./ amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.  

3./ A kiadott engedélyekrıl a jegyzı nyilvántartást vezet. 

4./ Indokolt esetben a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja. 

 

6. § 

 

1./ A község címerét kizárólag hiteles alakban, a méretarányok és a színek megtartásával 
szabad ábrázolni.  

2./ Amennyiben nincs lehetıség az önkormányzat címerének eredeti színben való 
ábrázolására, abban az esetben megengedhetı, hogy a község címere kizárólag az 
elıállításhoz felhasznált anyag / fém, bır, fa, stb. / színében jelentkezzék, nyomdai úton 
való elıállítása esetén pedig fekete - fehér színben is felhasználható.  

 

A zászló leírása 

 

7. § 

 



1./ A községi zászló a címerpajzs fı színeit ismétli meg. 

2./A községi zászló leírását a rendelet II. számú melléklete tartalmazza. 

 

A zászló használata 

 

8. § 

2./ A zászló lobogó formájában is használható az alábbiak szerint: 

a./ hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,  

b./ a község életében jelentıs események, ünnepségek és rendezvények alkalmából hivatalos 
zászlóval együtt,  

c./ a képviselıtestület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén,  

d./ nemzeti, illetıleg megyei gyászesemény alkalmával a fekete gyászlobogóval együtt, 
félárbocra eresztve,  

e./ minden, a községgel összefüggı, vagy az önkormányzat részvételével rendezett 
eseményen.  

3./ A zászló elıállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni.  

 

A jogosulatlan használat 

 

9. §1 

 

 

Hatálybalépés 

 

10. § 

 

Ez a rendelet 1998. június 1-jén lép hatályba. 

 

Iklanberény, 1998. május 22. 

 

…………………………………….                                        …………………………………. 

Kálmán Istvánné polgármester                                                   Udvardy Zita mb. körjegyzı 

 

A rendelet kihirdetve 1998. május 22-én. 
                                                 
1 Hatályon kívül helyezve Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2012. (V. 23.) 
önkormányzati rendelete alapján. Hatályos 2012. május 23-tól. 



Iklanberény, 1998. május 22. 

 

                                                             ………………………………………… 

                                                                      Udvardy Zita mb. körjegyzı 


