Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
9/2008. (VII.7.) KT. sz. rendelete
az Önkormányzat jelképeiről és azok használatáról

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 1. §. /6/ bekezdése a./ pontjában kapott
felhatalmazás alapján az önkormányzat jelképeiről – címer, zászló és pecsét -, valamint azok
használatának rendjéről a következő rendeletet alkotja:
Az Önkormányzat jelképei
1. §.
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata rendeletben meghatározott jelképei:
- címer,
- zászló és
- pecsét,
amelyek a település múltjára utaló szimbólumok, s azokat mindenkinek tiszteletben kell
tartani.
A címer leírása
2. §.
/1/

A község címere álló, négyelt reneszánsz pajzs.
Jobb felső kék mezejében, bal haránt irányban (a pajzsfőtől a pajzsderék felé előre
haladva) ezüst latin kereszt, ezüst áldozókehely és díszes ezüst görögkeleti kereszt
lebeg. Bal felső vörös mezejében hét magvú arany búzakalász növekszik. Jobb alsó
mezeje vörössel és ezüsttel ötször vágott. Bal alsó kék mezejében ugyancsak bal
haránt irányban (a pajzsderéktól a pajzstalp felé előre haladva) arany telő Hold,
nyolcágú aranyos Nap és fogyatkozó arany Hold lebeg.

/2/

A színes címerrajz a rendelet mellékleteként a Polgármesteri Hivatalban van
elhelyezve és őrizve.
A címer használatának szabályai
3. §.

/1/

A címert, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a./ Az Önkormányzat
- zászlaján,

- 2 -

- körpecsétjén,
- szerveinek készített levélpapírok fejlécén és borítékján,
- általa kiadott emléklapokon, kiadványokon, meghívókon, emlékérmeken és
tárgyakon,
- a hivatal és intézményeinek bejáratánál,
- tanácskozótermében.
b./ a polgármesternek és a jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén, borítékján,
valamint az irodáikban,
c./ az intézmények vezetőinek az irodáiban, az általános iskola és óvoda tantermeiben,
d./ a községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán.
/2/

Az /1/ bekezdésben meghatározott körön kívül, más jogi személyiségű szervezetek
számára – az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken és
idegenforgalmi propagandaanyagokon – címer használatát, - kérelemre – a
polgármester engedélyezheti.

/3/

A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
- a kérelmező nevét, címét,
- a címer felhasználásának, illetve előállításának célját,
- előállítás esetén az előállítandó mennyiséget,
- a forgalomba hozatal vagy terjesztés módját,
- a címer használatának az időtartamát,
- a kérelmező szervnél a címer felhasználásáért felelős személy nevét.

/4/

A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgy mintájának fotókópiáját vagy
fénymásolatát.

/5/

Az engedélyt – indokolt esetben, ha nem a kérelemnek megfelelő célokra használja –
a polgármester visszavonhatja.

/6/

A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
4. §.

/1/

Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy ne sértse a
hiteles ábrázolást.

/2/

Az Önkormányzat címerét lehetőleg eredeti színének megfelelően kell használni, de
nincs akadálya a fekete-fehér megjelenítésnek sem, illetve anyag színében – fa, fém,
bőr, stb.- is készülhet.
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A zászló leírása és használata
5. §.
/1/

A község zászlója hosszanti téglalap alakú vörös-fehér-vörös /1-2-1 tagolásban),
közepén a település címerével, melynek tengelye párhuzamos a rúddal. A címer alatt
kékkel a „Sarkadkeresztúr” felirat olvasható.

/2/

A zászlórúd barna színű.

/3/

A község zászlója a Magyar Köztársaság zászlójának a használatát nem helyettesítheti.

/4/

A zászlót – a községre utaló jelképként – a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kell
állandó jelleggel elhelyezni.

/5/

A zászló, vagy annak méretarányos változatai használhatók:
- hivatalos állami és nemzeti ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával
együtt,
- a település életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmával,
más hivatalos zászlóval együtt,
- a képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén,
- nemzeti vagy községi gyászesemények alkalmával a fekete zászlóval együtt
félárbócra eresztve.

/6/

A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
A pecsét leírása és használata
6. §.

/1/

Sarkadkeresztúr Önkormányzat pecsétje: 40 mm átmérőjű, kerek pecsét, középütt a
település címerével, körirata: „SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG PECSÉTJE”.

/2/

A címerrel ellátott körpecsét az Önkormányzat más bel-, illetve külföldi
önkormányzatok közötti kapcsolatukban protokolláris célból, illetőleg szerződések és
megállapodások, valamint kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.

/3/

A körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

Jogosulatlan használat
7. §.
/1/1
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Záró rendelkezések
8. §.
/1/

Ez a rendelet 2008. július 7. napján léphatályba, ezzel egyidejűleg a 4/1998. (III.14.)
KT. sz. rendelet hatályon kívül helyezve.

/2/

Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Sarkadkeresztúr, 2008. június 26.

Nagy Mihály
polgármester

1

Ilyés Sándor
jegyző

Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (VI.6.) önkormányzati rendelet 1. §-a

Záradék:
A rendelet kihirdetve:
Sarkadkeresztúr, 2012. június 21.

Ilyés Sándor
körjegyző

SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG CÍMERE

