BALATONSZEMES KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2 / 1994. (I. 26.)
RENDELETE

HELYI JELKÉPEK ALAPÍTÁSÁRÓL
ÉS HASZNÁLATUK RENDJÉRŐL

Balatonszemes község Önkormányzatának
2/1994. (I.26.) számú
rendelete
a helyi jelképek alapításáról és használatuk rendjéről
(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)
Balatonszemes község Önkormányzata az Ötv. 1.§. (6) bekezdés a./ pontjának II. fordulatában
biztosított jogkörében eljárva a település jelképeiről és azok használatának rendjéről az alábbi
rendeletet alkotja:
Balatonszemes község jelképei
1.§.
Balatonszemes község hivatalos jelképei:

a címer :
a zászló :
a polgármesteri medál :
és a jelvény.

Balatonszemes község címere
2.§.
(1) A címerpajzs tetején a Hunyadi család címere, két oldalt lelógó szőlőfürttel és
levelekkel, a címerpajzs közepén „Szemes 24/7” felirattal, mit a postakürt fon körbe.
A címerpajzs három felé osztott, felső felén a pajzs egész szélességében négy
hullámvonallal a Balaton vizének hullámait jelképezve a pajzs alsó része hosszanti
irányba osztva, szembenézve bal oldalán kék mezőben a római katolikus templom
tornya, jobb oldalán piros mezőben a Bagolyvár látképe látható.
(2) A címer rajzát az 1.sz. melléklet tartalmazza.
(3) A címer 1 példányát a Polgármesteri Hivatalban kell kifüggeszteni, további két
példánya közül egyet az országos és egyet a Somogy Megyei Levéltárnak kell
megküldeni.
Balatonszemes község zászlaja és lobogója
3.§.
(1) A zászló: 3:2 oldal irányú fekvő téglalap alakú kék-sárga színű kelme, rajta a rúdtól
mért közepén a rúddal párhuzamos hossztengellyel a község címerével.
(2) A lobogó: 3:2 függőleges irányú téglalap alakú középen felezett kék-sárga színű
kelme, rajta középen függőlegesen a község címere.
(3) A zászló és lobogó széleit arany színű rojtok díszítik.

(4) A zászló és lobogó képét a rendelet 2. és 3. számú melléklete tartalmazza. A zászló és
lobogó egy példányban készül.
(5) A zászló és lobogó használati példányait az (1) és (2) bekezdésben meghatározott
módon, a (3) bekezdésben írt díszek nélkül kell elkészíteni A zászló és lobogó
hátoldalára az előző oldal tükörképe kerül.
A polgármesteri medál
4.§.
A polgármesteri medál: 90 cm hosszú, 1,5 cm vastagságú, végtelenített ovális bronz
láncszemekből álló medál. Külső oldalán Balatonszemes község címere, körben pedig
„Balatonszemes Polgármestere” felirat. Ábrázolását a 4.sz. melléklet tartalmazza.
A jelvény
5.§.
A jelvény: ovális alakú, leírását a „C” alternatíva tartalmazza, megjelenítése az 5.sz.
mellékleten, átmérője keresztben 3 cm.
A jelképek használatának köre és szabályai
6.§.
(1) Balatonszemes község címere, mint díszítő és utaló jelkép csak úgy használható, hogy
ne sértse a Magyar Köztársaság állami jelképeinek elsőbbségét.
(2) Balatonszemes község címere használható:
a./ az Önkormányzat pecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg új bélyegző,
pecsétnyomó esetében legkisebb 40 mm, gumi bélyegző esetében legnagyobb
35 mm átmérőjű, megfelelő felirattal ellátva,
b./ az Önkormányzat zászlaján és annak változatain,
c./ az Önkormányzat és szerveinek, polgármesternek, a jegyzőnek készített
levélpapíron és borítékján. A balatonszemesi alapítványok és egyesületek
levélpapírján,
d./ Az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető- vagy
kitüntető- vagy emlékérmeken,
e./ a Községháza épületének bejáratánál, tanácskozó termében és más
protokolláris célt szolgáló helyiségeiben,
f./ az Önkormányzat és intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban,
g./ az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó
kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon és a település képeslapján,
h./ a községbe vezető utak mellett, a közigazgatási határnál lévő táblán.

(3) Balatonszemes község címerével ellátott körpecsét: Az Önkormányzat és más, belilletve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban, protokolláris célból, illetőleg
szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső
működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető
oklevelek hitelesítésekor használható.
(4) A község címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem használható. A 6.§.
(2) bekezdés g./ pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy számára az
általa készített kiadványokon, termékeken a község címerének használatát – kérelemre
– a jegyző javaslata alapján a polgármester engedélyezheti.
(5) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetében a címer használatáért gyártási és
forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a jegyző javaslata alapján a polgármester
állapítja meg.
(6) A díj megállapítása történhet egyösszegben, évi átalány formájában, vagy az elért
bevétel arányában. Az átalány összege gazdálkodó szervezetnél 1.000,- Ft-tól
100.000,- Ft-ig terjedhet. Az árbevétel után megállapítható díj mértéke az éves
árbevétel 0,1%-a, de legkevesebb 1.000,- Ft.
7.§.
A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a./ a kérelmező megnevezését, címét
b./ a címer használat célját
c./ az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot)
d./ a címer előállításának anyagát
e./ a terjesztés, illetve e forgalomba hozatal esetén, ennek módját
f./ a használat időtartamát
g./ a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fénykép másolatát stb.)
h./ a felhasználásért felelős személy megnevezését.
8.§.
A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a./ az engedélyes megnevezését és címét
b./ az előállítás anyagát
c./ az engedélyezett felhasználás célját
d./ az előállításra engedélyezett mennyiséget
e./ a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát
f./ a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket
g./ a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését
h./ amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.
(1) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(2) Indokolt esetben a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja, szabálysértés
elkövetése esetén vissza kell vonni.

(3) Balatonszemes címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy ne sértse a
hiteles ábrázolást.
9.§.
Amennyiben nincs lehetőség a község címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az
csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia, stb.) színében, de a heraldika általános
szabályinak és színjelzéseinek megtartásával történhet.
10.§.
(1) A községi zászló használata a Magyar Köztársaság zászlajának használatát nem
helyettesítheti.
(2) A lobogó használati példányát a Képviselő-testület ülésén ki kell tenni a tárgyaló
asztalra.
(3) A település zászlaja és lobogója felhasználható:
a./ az Önkormányzat és szervei, intézmények, székházainak feldíszítésére a
nemzeti ünnepek és más ünnepségek, rendezvények alkalmával
b./ a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban
c./ cserezászlóként.
11.§.
(1) A polgármesteri medált a polgármester az Önkormányzat kiemelkedő rendezvényein
viseli.
(2) A medált a polgármester a Képviselő-testület ünnepi ülésein, a település nemzetközi
kapcsolataival összefüggésben tartott önkormányzati fogadáson viseli.
(3) A polgármester távollétében a medált az alpolgármester viseli.
12.§.
A jelvényt mindazok viselhetik, akik azzal rendelkeznek.
13.§.1
Szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a község jelképeit
engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használja, továbbá a jelképek használatát
szabályozó rendelkezéseket egyéb módon megszegi vagy kijátssza.
Záró rendelkezések
14.§.
1

A 10./2003.(III.31.) sz. önkormányzati rendelet 1.§-val módosított szöveg. Hatályos: 2003. április 1-től

(1) E rendelet és mellékletei eredeti példányát a Somogy Megyei Levéltárban kell
elhelyezni, másolati példányait pedig a Képző- és Iparművészeti Lektorátusának és a
Magyar Központi Levéltárnak kell megküldeni.
(2) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Balatonszemes, 1993. december 23.

Illés Antal
polgármester

Széles László
jegyző

Záradék
Ez a rendelet a helyben szokásos módon közzé lett téve.
Balatonszemes, 1994. február 15.
Széles László
jegyző

Megjegyzés:
Egységes szerkezetbe foglalva
2003. március 31-én.

Dr.Zóka László
jegyző

