Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
Páty Község címeréről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések

A község címere
1. §
Páty Község címere az 1848. évi községi címer, amely csücskös talpú tárcsapajzs, kék
mezejében arannyal lebegő, jobbra fordult, magyaros ruhába öltözött, könyökben hajlított kar
három búzakalászt tart. A sisak szembe fordult, arannyal ékesített, vörössel bélelt, pántos
ezüstsisak, vörössel és kékkel ékített, háromlombos heraldikai koronával. A sisakdísz jobbra
fordult, vörös ruhás kar természetes színében, amint ezüst szablyát markol. A foszlányok:
vörös-arany, kék-ezüst színűek. A címerpajzs alatt lebegő, hármas tagolású, fecskefarokvégződésű íves aranyszalagon feketével PÁTY felirat. A településnév előtt és után 1-1
díszpont.
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A rendelet hatálya
2. §
E rendelet hatálya kiterjed Páty Község területén a magánszemélyekre, jogi személyekre, és a
jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra.
A címer használatának rendje
3. §
A község címerét kizárólag e rendeletben meghatározott hiteles alakban, az ábrázolás
hűségének, a méretarányok, és a színek pontos megtartása mellett lehet felhasználni és
alkalmazni.
A címer használatának módja
4. §
(1) A község címerét engedély nélkül lehet használni:
a) a Községháza, Páty Község Önkormányzata és szervei, intézményei épületein és
tanácskozótermeiben,
b) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető - vagy
emlékérmeken,
c) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó
kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon, jelvényeken,
d) az önkormányzat bizottságai, az önkormányzati képviselők, a polgármester, a jegyző
részére készített levélpapíron, névjegykártyán, illetve az általuk kiadott kiadványokon,
e) az önkormányzat ünnepi rendezvényein, úgy, hogy az állami címer jelentőségét ne
kisebbítse.
A címer használatának engedélyezése
5. §
(1) A 4. § (1) bekezdésében meghatározottakon kívül más jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve magánszemély számára az általa készített
kiadványokon vagy jellegzetes termékeken a község címerének használatát kérelemre – a
jegyző javaslata alapján, átruházott hatáskörben – a Jóléti, Ügyrendi és Környezetvédelmi
Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) engedélyezi. A Bizottság az engedély kiadását
indokolással megtagadhatja. A címer használatának engedélyezése tárgyában másodfokon a
Képviselő-testület jár el.
(2) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a)
b)
c)
d)

a kérelmező megnevezését, címét;
a címer használatának célját;
az előállítandó termék, kiadvány, stb. mennyiségét;
a címer előállításának anyagát, a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal esetén ennek
módját,
e) a címer használatának időtartamát.

(3) A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgy, kiadvány, stb. tervét.
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(4) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes megnevezését és címét, illetve székhelyét,
b) az előállítás anyagát,
c) az engedélyezett felhasználási cél megjelölését,
d) az előállítás esetén az engedélyezett termék, kiadvány, stb. mennyiségét,
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 felhasználásáért díjat kell fizetni, a díj összegét.
(5) Az engedély iránti kérelmet el kell utasítani, ha:
a) a használat vagy forgalomba hozatal az önkormányzat jogát vagy jogos érdekét sérti,
vagy veszélyezteti,
b) a község méltóságát sérti vagy veszélyezteti,
c) a kérelmező kellően nem bizonyította, hogy az általa előállítani, illetve forgalomba
hozni kívánt áru minősége, jellege a címer használatát indokolja,
d) a kérelmező kellően nem bizonyította, hogy az általa folytatott tevékenység
jelentősége a címer használatát indokolja,
e) a kérelmező által előállítani, illetve forgalomba hozni kívánt áru a közízlést sérti, vagy
a jó erkölcsbe ütközik.
(6) A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a felhasználó e rendeletben vagy részére kiadott
engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat, megsérti, illetőleg a megállapított
határidőre kötelezettségeinek nem tesz eleget.
(7) A címernek az emléktárgyakon, érméken, jelvényeken, más tárgyakon, kiadványokon
történő felhasználásához ezen rendelet alapján kiadott engedély nem mentesíti a kérelmezőt a
jogszabályok által a termék, jelvény, stb. tervezésére, előállítására, forgalomba hozatalára
előírt egyéb engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól.
(8) A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet.

II. Záró rendelkezések
6. §
(1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Székely László
polgármester

Dr. Guba Zsolt
jegyző
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Záradék:
E rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Páty, 2013. április 25.

Dr. Guba Zsolt
jegyző
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