Hugyag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/1996. (VI. 10.) Kt. rendelete
az Önkormányzat jelképeiről és azok hasznáról

Hugyag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a községi önkormányzat jelképeiről és
azok használatáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
Hugyag Község Önkormányzat jelképei: Hugyag község címere, lobogója és zászlaja.

2.§
Hugyag Község címere:
Álló, háromszögű pajzs, felül két homorú ívvel süvegezetten. A pajzs kék mezejében ívesen
behajló vörös sátor. A kék mezőben lebegő helyzetben ezüsttel Szűz Mária alakja, amint
felhőn trónolva a kisdedet tartja ölében. Lába alatt szarvával felfelé fordított arany holdsarló.
A kisdedet és Mária koronás fejét arany glória övezi. A felső vörös mezőkben egy-egy lebegő
helyzetű ezüst hatágú csillag.
A címerpajzs alatt lebegő, hármas tagolású fecskefarok végződésű íves arany szalagon
feketével nagybetűs Hugyag felirat.
A településnév előtt és után egy –egy díszpont.
A címer fekete-fehér rajzolatát az 1. sz. melléklet tartalmazza.

3.§

Hugyag lobogója és zászlaja:

Lobogó: álló, téglalap alakú, 2:1 méretarányú fehér (ezüst) textillap, aljában vörös, felette
kék vízszintes pályával. Egy pályaszélesség 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.

Zászló: a lobogó 90° -kal történő elforgatásával jön létre. A feliratos szín es címer
elforgatásával jön létre. A feliratos színes címer szimmetriatengelye a zászló
hosszának rúdtól mért 1/3-os osztásvonalával esik egybe.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

4.§
Hugyag község pecsétje:
/1/ Kör alakú pecsétlap, szélén peremmel. A pecsétmező közepére Hugyag címerének
kontúrrajza. A címerpajzsot két oldalon és felül nagybetűs körirat övezi: HUGYAG KÖZSÉG
PECSÉTJE. A felirat előtt, után és a szavak közt egy-egy díszpont.
/2/ A bélyegző egyik változata műanyagból (továbbiakban: normál) a másik véséssel rézből
(továbbiakban extra) készül.
Ez utóbbi pecsétviasszal együtt kell használni.

5.§
A község címere utaló és díszítő jelképként általában az alábbi helyeken (és esetekben)
használható külön engedély nélkül:
a./ az önkormányzat zászlaján, lobogóján,
b./ az önkormányzat általában alapítandó kitüntetések okiratainak a fejrészén, valamint pecsét
formájában, az extraváltozatban;
c./ a községháza és az önkormányzati intézmények bejáratánál,
d./a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, a polgármester és a jegyző irodájában, az
intézményvezetők szobájában;
e./ a községi önkormányzat által kiadott kiadványokon;
f./ a községi önkormányzat által rendezett kiállításokon;
g./a polgármester az intézményvezetők és a jegyző által protokolláris célra használt levélpapír
fejrészén, borítékon, névjegykártyán illetve pecsét formájában normál illetve
extraváltozatban.
h./ az önkormányzat által készített ajándéktárgyakon, csomagolóanyagon,

6.§
A község zászlaja és lobogója utaló és díszítő jelképként használható:
a./ a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében állandó jelleggel az eredeti méretben;
b./ állami és községi ünnepeken a Községháza épületén és a zászlófelvonón az eredeti
méretben;
c./ külföldi, vagy magasabb szintű belföldi küldöttség látogatásakor a Községháza épületén és
zászlófelvonón;
e./ külföldi küldöttségek részére ajándékba adható 20x10 cm méretű kicsinyített változata,
d./ a képviselő-tesületi ülések napján, a továbbá a fekete zászlóval együtt kegyeleti okokból a
községháza épületén illetőleg a zászlófelvonón.

7.§
A község címere, illetve a címerrel ellátott zászló rajzolata- a képviselő-testület előzetes
engedélyével, az általa meghatározott használati díj fejében- felhasználható.
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8.§
/1/ Az önkormányzatjelképeinek 7. §-ban megjelölt felhasználását a polgármesterhez
címzett kérelmező lehet kezdeményezni, amelyben meg kell jelölni a felhasználás
célját, időtartamát, kérelmező nevét, címét, előállítani kívánt mennyiséget, jelkép
előállítási anyagát, terjesztés módját, mintapéldányt.
/2/ A jelképeket kizárólag hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, a méretarányoknak
és színeknek a betartása mellett kell használni.
/3/ A képviselő-testület által kiadott engedély tartalmazza:
a/ engedélyes nevét, címét,
b/ felhasználni engedélyezett jelképet,
c/ a jelkép felhasználásának idejét,
d/jelkép, illetve a jelképpel díszített tárgy, kiadvány terjesztésének módját,
e/a jelkép használatáért fizetendő díjat és a megfizetés módját.

9.§
/1/ Ha a képviselő-testület információk, jelzések alapján megállapítja, hogy az
ábrázolás nem hiteles, vagy a jelképeket nem az engedélyezett célra, illetve módon
használják, a befizetett használati díj vagy annak arányos részének visszafizetése
nélkül azonnali hatállyal megtilthatja a jelképek további használatát.

10.§
A képviselő-testület egyes esetekben –külön kérelemre- megengedheti, hogy az
önkormányzat címere az az alapanyag (fém, fa, bőr, stb.) színében készüljön.

11.§
A községi önkormányzat jelképei a képviselő-testület engedélye nélkül nem
használhatók fel, forgalomba hozatal céljából nem állíthatók elő.
12.§
A 8.§ (2) bekezdésében és a 11.§-ban meghatározott tilalmat megszegők ellen szerzői
jogról szóló 1969. évi III. tv. 52. §.ában meghatározott polgári jogi igények
érvényesíthetők.
13.§
Az a szervezet vagy személy, aki a jelen rendelet7.§-ában meghatározott engedély
nélkül vagy attól eltérő módon használja a községi önkormányzat jelképeit,
szabálysértést követ el és 10.000 Ft.-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

14.§
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző köteles
gondoskodni.

15.§
Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Hugyag, 2009. december 02.

Borda Attila sk.
polgármester

Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet sk.
körjegyző

Kihirdetve:

Hugyag, 2009. december 2.
Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet sk.
körjegyző
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