Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2017.(V.24.) önkormányzati rendelete
a helyi címerről és zászlóról
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés i.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A községi címer
1.§.(1) Szákszend község címere egyenesen álló, háromszögű pajzson található. A vörös
mezőben középütt lebegő helyzetű Luther-rózsa, balról aranyapostoli kettőskereszt, jobbról
nyolcágú arany csillag kíséri. Benne a címerpajzs jobb oldalába nyúló, cölöphelyének
közepén a pajzstalp közepétől a pajzsfő negyedéig érő, élével jobbra néző, ezüstszínű
ekevas a központi díszítés. A pajzs bal oldalán, az ekevas csúcsából kinövő, kissé balra
dőlő, aranyszínű gabonaszál látható. A címerpajzs a pajzsderék elejének jobb alsó részén
induló, a pajzsderék közepén kiemelkedő és a pajzsderék bal oldalának alsó részén záródó
ívet tartalmaz. Ez az ív a címerpajzsot két részre osztja. Az alsó rész zöld színű, a felső
vörös színű. A címerpajzs felett a ”Szákszend” felirat fekete nyomtatott betűkkel jelenik meg.
(2) A címer rajzát és annak címertani leírását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
2.§.(1) A címer kizárólag díszítő és utaló jelképként használható.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint a címer használható:
a.) Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülései meghívóján,
b.) a polgármester által használt névjegykártyán,
c.) a polgármester, a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói által a hivatali
tevékenységük során használt levélpapíron,
d.) Szákszend Község Önkormányzata által alapított sajtóterméken,
e.) az Önkormányzat nemzetközi kapcsolataiban,
f.) az Önkormányzat és a településen működő köznevelési intézmények épületén,
kiadványaiban,
g.) az Önkormányzat honlapján,
h.) a Képviselő-testület által alapított (kiadott) díszoklevélen, emléklapon, kitüntető vagy
emlékérmen,
i.) a községi ünnepségek, rendezvények meghívóján,
j.) a település történetével, életével foglalkozó önkormányzati kiadványon, településre utaló
emléktárgyon,
2. A községi zászló
3.§.(1) Szákszend község zászlaja osztatlan téglalap alakú, vörös alapon, melynek közepén
mértékarányosan az 1.§.(1) bekezdésében meghatározott címerkép, alatta nyomtatott kis
betűkkel „Szákszend” felirat jelenik meg.
(2) Szákszend község zászlajának rajzát a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
4.§.(1) A zászló használató:
a.) az Önkormányzat és a településen működő köznevelési intézmények helyi ünnepségein
és rendezvényein,
b.) más települések részvételével tartott rendezvényeken,
c.) község bel-és külföldi kapcsolataiban,
d.) az Önkormányzat épületén és helyiségeiben.
3. A községi címer és a községi zászló használatára vonatkozó közös szabályok
5.§.(1) A község címerét és zászlaját kizárólag a rendelet 1. és 2. mellékletének megfelelő
hiteles alakban, méretarányainak és színeinek megtartása mellett lehet ábrázolni.
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(2) A 2.§.(2) e.) f.) pontjaiban meghatározott estekben a címer és a zászló használata
engedélyköteles.
(3) A címer és a zászló használatának engedélyezéséről a kérelem benyújtásától számított 8
napon belül kell dönteni.
(4) A 2.§.(2) bekezdésben foglalt esetekben a címer és a zászló használatáért nem kell díjat
fizetni.
(5) A címer és a zászlóhasználat engedélyezése iránti kérelmet a polgármesterhez kell
benyújtani.
(6) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a.) kérelmező nevét és címét (székhelyét) telefonszámát, elektronikus levélcímét,
b.)a címer és a zászló felhasználásának, illetve előállításának célját és módját,
c.) a hasznáat időtartamát,
(7) Amennyiben a kérelmező nem magánszemély, a kérelemnek tartalmaznia kell a címer és
a zászló használatáért felelős személy megnevezését is.
(8) A címer és a zászló használatára vonatkozó engedélynek a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl
tartalmaznia kell:
a.) az engedélyezett felhasználási cél,
b.) felhasználás engedélyezett időtartalmát,
(9) Az engedély érvényessége meghatározott időpontig szól.
(10) A címer előállítására, használatára kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha az előállítás,
használat során a címer, illetve zászló méltósága vagy az ábrázolás hűsége sérül.
(11) A kiadott engedélyekről, érvényességük határidejéről a Hivatl nyilvántartást vezet.
(12) A címer és zászló használat engedélyezése esetében a hatáskör gyakorlóját Szákszend
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezti és Működési Szabályzatáról
szóló 9/2013.(XI. 27.) önkormányzati rendelete tartalmazza.
5.§. A rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba.
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1 sz. melléklet
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