Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2009. (IX. 10.) rendelete
Ásványráró község nevének, valamint címerének használati rendjéről
Ásványráró község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A címer leírása
2. §
Az önkormányzat címere enciánkék pólyával középen kettéválasztott háromszög alakú pajzs. Ennek
enciánkék színű felső részében ezüst színű vízen úszó ezüst színű csónak, melyen András-kereszt alakban
álló csáklya és evező látható. A pajzs arany színű alsó részében fekete színű sólyom áll.
A címer használatának köre és szabályai
3. §
A község címerét csak, mint a községre utaló és díszítő jelképet lehet használni.
4. §
(1) A község címere díszítő és utaló jelképként kizárólag az alábbi esetekben használható:
a) a község zászlaján,
b) a Községháza épületén, tanácskozótermében, házasságkötő teremben, az önkormányzat
tisztségviselőinek hivatali helyiségeiben és intézményeinél,
c) protokolláris és ünnepélyes rendezvényeken,
d) a község polgármestere hivatali jelvényeként,
e) a község önkormányzata és polgármestere által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető-,
emlékérmeken,
f) az önkormányzat meghívóin,
g) a község önkormányzati tisztségviselői által használ levélpapíron (fejlécként), borítékon, továbbá a
képviselői és a polgármesteri hivatal vezetői névkártyákon,
h) a község életével, történelmével foglalkozó ismeretterjesztő, vagy ilyen jellegű kiadványokon,
plakátokon,
i) a községgel kapcsolatos kiállításokon,
j) a községre utaló emlék- és ajándéktárgyakon, postai képeslapon,
k) a községgel összefüggő nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandában,
n) a községhatárt jelző helységnév-táblákon,
o) sportmezen.
(2)
A község címerét – utaló vagy díszítő jelképként – a 4. § (1) bekezdésében nem szereplő esetekben
kizárólag engedéllyel lehet használni.

5. §
(1) A község címerét kizárólag hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, a méretarányok és
színek pontos megtartása mellett lehet felhasználni, illetve alkalmazni.
(2) A címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, amely nem sérti a hiteles ábrázolást.
A címer használatának engedélyezése

6. §
(1) A 4. § (2) bekezdésében foglalt engedély kiadására a polgármester jogosult.
(2) A kiadott engedély érvényessége szólhat:
a.) egy esetre (rendezvényre, alkalomra)
b.) meghatározott időpontig, időtartamig történő felhasználásra,
c.)
meghatározott mennyiségű címerrel díszített termék, emléktárgy, jelvény, kiadvány, képes
levelezőlap stb. előállítására,
d.) visszavonásig történő felhasználásra, alkalmazásra.
7. §
(1) Az engedély kiadása írásbeli kérelemre történik.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
a.) a kérelmező (felhasználó) szerv vagy személy nevét, megnevezését és címét,
b.) a címer felhasználásának, illetve előállításának célját,
c.) az előállítandó mennyiséget, illetve példányszámot
d.) a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módját,
e.) a kereskedelmi forgalom esetén a címerrel díszített tárgy mennyiségét, egységárát,
f.) a címer használatának időtartamát,
g.) a címer használatáért felelős személy nevét, és szerv esetén a szervnél történő beosztását.
(2) A kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszített tárgy, kiadvány stb. tervét.
8. §
(1) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell
a.) az engedélyes nevét és címét
b.) az engedélyezett felhasználási cél megnevezését
c.) az engedély érvényességi határidejét
d.) előállítás esetén az engedélyezett mennyiséget
e.) a terjesztés illetőleg a forgalomba hozatal módját és határidejét, az ezekkel kapcsolatos esetleges
kikötéseket.
f.) a felhasználással kapcsolatos előírásokat
g) az esetleges használati díjat és a díj fizetésének módját;
h) az engedély visszavonásának lehetőségére történő figyelmeztetést.
(2)

A címer használatát, alkalmazását, vagy előállítását nem szabad engedélyezni, vagy a kiadott
engedélyt vissza kell vonni, ha a használat vagy forgalomba hozatal módja, körülményei
előreláthatólag a községet, annak lakosságát, azok érdekeit, jogait, jogos érdekeit sérti, vagy
veszélyezteti.

(3) A polgármester az engedély kiadását indokolással megtagadhatja.
Közigazgatási név használatának engedélyezése
9. §
(1) Ásványráró község neve, rövidített, vagy bármely toldalékos használata engedélyhez kötött.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak Ásványráró község Önkormányzatára, az
önkormányzat szerveire, intézményeire, valamint az önkormányzat által alapított jogi személyekre.

(3) 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.
(4) Amennyiben dísztárgy, embléma, kiadvány vagy termék megjelölését szolgálja a közigazgatási egység
név, úgy annak tervét a kérelemhez csatolni kell.
10. §
(1) A 9. §-ban említett engedély kiadására a polgármester jogosult.
(2) A kiadott engedély érvényessége szólhat:
e.) egy esetre (rendezvényre, alkalomra)
f.) meghatározott időpontig, időtartamig történő felhasználásra,
g.)
meghatározott mennyiségű címerrel díszített termék, emléktárgy, jelvény, kiadvány, képes
levelezőlap stb. előállítására,
h.) visszavonásig történő felhasználásra, alkalmazásra.
11. §
(1) Az engedély kiadása megtagadható:
a) ha a használat vagy annak módja és körülményei Ásványráró 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.
(2) A kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a használat vagy annak célja, módja és körülményei
Ásványráró község Önkormányzat és a község lakossága jogait, jogos érdekeit sérti, vagy veszélyezteti.
(3) A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a felhasználó az engedélyben meghatározott feltételeket,
előírásokat megsérti.
12. §
(1) A közigazgatási egység nevének használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes nevét és címét;
b) az engedélyezett névhasználat pontos szövegét;
c) az engedélyezett használat céljának meghatározását;
d) az engedély érvényességének időtartamát;
e) a használattal kapcsolatos egyéb kikötéseket.
f) az esetleges használati díjat és a díj fizetésének módját;
g) az engedély visszavonásának lehetőségére történő figyelmeztetést.
A név és címer használatért fizetendő díjak, mentességek
13. §
(1) Ásványráró község név és címer használatáért reklám- és kereskedelmi célú használat engedélyezése
esetén egyszeri használati díj fizetendő, melynek mértéke 10.000 Ft.
(2) Az engedélyezési díjat Ásványráró Község Önkormányzatának költségvetési számlájára kell befizetni.
A befizetést igazoló bizonylat fénymásolatát a kérelemhez csatolni kell.

Szabálysértés
14. §
(1) Szabálysértést követ el és 30.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki az Ásványráró község
nevét, valamint címerét e rendeletben foglalt rendelkezésektől, valamint az engedélyben foglaltaktól
eltérően használja.
15. §
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
Böősy Imre
polgármester
Kihirdetve: Ásványráró, 2009. szeptember 10.
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