Doba Község önkormányzata Képviselő-testületének
6/1998. (VIII. 18.) rendelete
a helyi címer és zászló alapításról és használatuk rendjéről
egységes szerkezetbe foglalva

Doba község önkormányzata az 1990. Évi LXV. Törvény 1.§. (6) bekezdés a./ pontjában
biztosított jogkörben eljárva az Önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről az
alábbi rendeletet alkotja:
Az Önkormányzat jelképei
1.§.
Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a
címer és a zászló.
A címer leírása
2.§.
Az Önkormányzat címere:
Hat színű, hegyes végű pajzsban, hármas megosztással, bal oldali mezőben zöld hármas
halmon fehér kápolna, jobboldali felső zöld mezőben aranysárga szőlőfürt, jobb oldali piros
mezőben ezüst színű vár
A címer használatának köre és szabályai
3.§.
/1/ Az Önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a./ az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző, pecsétnyomó
esetében legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 35mm átmérőjű a megfelelő
körirattal (Doba Község Képviselő-testülete, stb) ellátva.
b./ az Önkormányzat zászlaján
c./ a Képviselő-testületnek, a bizottságoknak, a polgármesternek, alpolgármesternek,
jegyzőnek, polgármesteri hivatalnak készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján.
d./ az Önkormányzat által kiadott díszoklevélen, emléklapon, kitűntető, vagy emlékérmen.

e./ a községháza épületének bejáratánál, a tanácskozó termében, más alkalomszerűen
protokolláris célt szolgáló helyiségben.
f./ az Önkormányzat intézményei, kizárólag önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
székhelyének bejáratánál és a fenti gazdálkodó szervek vezetőinek irodájában.
g./ a Képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester, alpolgármester, jegyző, polgármesteri
hivatal által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványok ( helyi újság, alkalmi
kiadványok), meghívókon és emléktárgyakon.
/2/ Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel- illetve
külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatban, protokolláris célból, illetőleg szerződések,
megállapodások hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső működésével és szervezeti
felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor, házasságkötés,
névadó ünnepély, állampolgársági eskü alkalmával átadott emléklapon használható.
/3/ Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.
4.§.
/1/ A 3. §. /1/ bekezdésének g./ pontjában meghatározottakon kívül, más jogi személy, továbbá
magánszemély részére az Önkormányzat címerének használatát írásbeli kérelemre –
*a külön önkormányzati rendeletben szabályozott hatóság engedélyezi. Az engedély
tárgyában hozott döntést megindokolni nem kell.
/2/ Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért gyártási és
forgalmazási díjat kell fizetni. *A díj mértékét külön önkormányzati rendeletben szabályozott
hatóság engedélyezi.
/3/ A díj megállapítása történhet egy összegben vagy évi átalány formájában. A címer
használatáért fizetendő legkisebb összeg 1.000,-Ft/hó.
/4/ A címer használata iránti engedélykérelem és engedély tartalmi elemeit a rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza.
5.§.
Méltatlan, ízléstelen, a közfelfogás szerint jó erkölcsbe ütköző tárgyakon, kiadványokon,
politikai röplapokon a címer használatát engedélyezni nem lehet.
6.§.
Indokolt esetben – különösen, ha a felhasználás a kérelemtől és a kiadott engedélytől eltérően
történik – *visszavonását a külön önkormányzati rendeletben szabályozott hatóság
engedélyezheti.
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7.§.
A kiadott engedély hatályát veszti, ha az engedélyben meghatározott időpontig a kérelmező a
használati díjat nem fizeti be. A díjat évente egy összegben előre ki kell fizetni.
8.§.
A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.
9.§.
/1/ Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a
hiteles ábrázolást.
/2/ Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerének eredeti színben való
ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia, üveg stb. ), de a
heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.
A zászló leírása
10.§.
A zászlólap – aranyában a zászlórúd felől nézve 1:2 arányú téglalap. A zászló színe fehér,
zöld, fehér, mely színek függőlegesen három egyenlő részre bontják a zászlót. A zászlólap
közepén az Önkormányzat címere található, mely a zászló alsó, felső fehér részébe is beleér.
A zászlórúd fából készül natúr színben.
A zászló használatáról
11.§.
/1/ A zászló lobogó formájában is használható. A zászló (a lobogó) használható:
a./ hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt.
b./ a község életében jelentős események, ünnepek és rendezvények alkalmából más
hivatalos zászlóval ( zászlókkal) együtt.
c./ a Képviselő-testület ülései alkalmából önállóan az ülés helyszínén.
d./ nemzeti illetőleg megyei gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbocra
eresztve.
e./ minden a községgel összefüggő vagy az Önkormányzat részvételével rendezett
eseményen.

/2/ A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
A jogosulatlan használat
12.§.
Aki az Önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérő vagy a közösséget sértő
módon használja fel, szabálysértést követ el, és 10.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
13.§.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Doba, 1998. augusztus 17.
Katona Gábor sk.
polgármester

Kihirdetve: Doba, 1998. augusztus 18.
Bendes István
jegyző

Bendes István sk.
jegyző

1. sz. melléklet
1./ Címer, zászló használatának kérelme tartalmazza:
-

kérelmező megnevezését, címét
címer, zászló használat célját
az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot)
a címer, zászló előállításának anyagát
terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját
a használat időtartamát
a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát, stb.)
a felhasználásért felelős személy megnevezését

2./ A címer , zászló használatára vonatkozó engedély tartalmazza:
-

az engedély megnevezését és címét
az előállítás anyagát
az engedélyezett felhasználás célját
az előállításra engedélyezett mennyiséget
a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát
a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket
a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését
amennyiben a címer, zászló használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét, a befizetés
helyét, illetve a számlaszámot

