Pacsa Nagyközség Önkormányzata
15/1993.(X.14.) sz. rendelet az önkormányzati jelképekről, használatának rendjéről
12/2001.(VII.12) sz. 8/2005.(X.25.) sz. 16/2009.(XII.21.) sz. 15/2012.(V.24.)
rendelettel módosítottan egységes szerkezetbe
Hatályos 2012. május 31-től
Pacsa Nagyközség Önkormányzata a mód. 1990. évi LXV. tv. 1.§. /6/ bek. a., pontja alapján az
önkormányzat jelképeiről, azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
(1) Az önkormányzat jelképei a település történelmi múltjára utaló címer, valamint a zászló és lobogó.
(2) Az önkormányzat címere: Álló, vörössel, kékkel hasított, kékkel, vörössel félharántvágott háromszögű
címerpajzs.
Jobb pajzsközépen lebegő ezüst nádkereszt mondatszalaggal,
bal pajzsközépen lebegő ezüst víztorony.
Pajzstalpon lebegő mérleg ezüst-arany mázváltással
(3) Az önkormányzat zászlaja: Fekvő téglalap alakú, 3:5 arányú, középen vízszintesen megosztva kék-ezüst
háttérrel, középen a címerrel.
(4) Az önkormányzat lobogója: Álló téglalap alakú 2:1 arányú, középen függőlegesen megosztva két-ezüst
háttérrel, középen a címerrel.
2.§.
(1) A város címere kizárólag díszítő és utaló jelképként használható. Hivatalos eljárás és hatósági
tevékenység során nem alkalmazható.
(2) A város címerét - engedély nélkül - az alábbi esetekben szabad használni és alkalmazni:
a.) város zászlaján
b.) a városháza épületén, tanácskozó termében
c.) az önkormányzat képviselő-testülete, vagy a Körjegyzőség által kiadott és Pacsa történetével,
fejlődésével foglalkozó kiadványokon
d.) az önkormányzat képviselő-testülete által kiadott díszoklevélen, emléklapon, jelvényen, valamint a
képviselő-testület által alapított kitüntetésen
e.) a képviselő-testület , a Körjegyzőség által rendezett és a községet bemutató kiállításokon
f.) az önkormányzat protokolláris rendezvényein,
(3) Kizárólag engedély alapján szabad a község címerét utaló és díszítő jelképként használni és alkalmazni:
a.) a városban működő intézménye, társadalmi szervezetek, gazdálkodó szervezetek, egyéb
vállalkozók által kiadott kiadványokon, jelvényeken, emlék-ajándéktárgyakon, egyéb termékeken
b.) bármely a városban rendezett kulturális, szakmai és egyéb rendezvényen,
c.) egyéb, a kérelemben megjelölt egyedi esetekben.
(4) A címert védjegyként felhasználni, ilyen célra engedélyt kiadni tilos.
3.§.
(1) A város zászlója engedély nélkül használható:
a.) a városháza épületén, tanácskozó termében,
b.) az önkormányzat rendezvényein és ünnepségein, valamint állami és nemzeti ünnepeken, kizárólag
az önkormányzati épületeken
c.) az önkormányzat képviselői által cserezászlóként, ajándéktárgyként.
(2) A zászló kizárólag engedély alapján használható:
a.) a város életében jelentősebb események, rendezvények alkalmával
b.) a települések közötti bel és külföldi - a 3.§./1/ bek. c., ponton kívüli - kapcsolatokban,
c.) minden egyéb esetben, amikor az önkormányzat képviselő-testülete indokoltnak tartja.
4.§.
(1) A város címerét és zászlaját kizárólag hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, méretarányok és színek
pontos betartása mellett szabad felhasználni, alkalmazni.
(2) A város címerének, illetve zászlajának egy hiteles példányát a Körjegyzőségen kell őrizni.
(3) A város címerét, zászlaját csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, illetve különböző anyagból
készíteni, ami nem sérti a hiteles ábrázolást.

5.§.
(1) A város címerének, zászlajának e rendeletben foglaltak szerinti felhasználását, alkalmazását, vagy
forgalomba hozatal céljából történő előállítását - kérelem alapján - a képviselő-testület engedélyezi.
(2) A kérelem tartalmazza:
a.) a kérelmező nevét, címét
b.) a címer felhasználásának, előállításának célját
c.) előállítás esetén a kért mennyiséget
d.) a forgalomba hozatal, vagy terjesztés módját, helyét
e.) kereskedelmi forgalom esetén a javasolt egységárat
f.) a címer használatának időtartalmát
g.) a címer felhasználásáért felelős személy nevét, beosztását
A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgy, kiadvány, stb. 1 példányát, vagy tervét.
(3) Az engedély kiadásáért díj állapítható meg. A díj lehet egy meghatározott összeg, %-os arány, vagy az
előállított termék meghatározott db száma.
(4) A címer vagy zászló használatára vonatkozó engedély tartalmazza a /2/bek. a-g. pontjában leírtakkal
kapcsolatos előírásokat, kikötéseket, valamint az esetleges díj mértékét, befizetésének módját,
határidejét.
6.§.
(1) A címer vagy zászló használatát, előállítását meg kell tiltani, a kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a
használat, forgalomba hozatal módja, körülményei a város, annak lakossága jogait, jogos érdekét
sérti, vagy veszélyezteti.
(2) A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a felhasználó a rendeletben, illetve az engedélyben
meghatározott feltételeket, előírásokat nem tartja be.
(3) A címernek az emléktárgyakon, jelvényeken, más tárgyakon, kiadványokon történő felhasználásához
ezen rendelet alapján kiadott engedély nem mentesíti a kérelmezőt a különböző jogszabályok által a
termék, kiadvány, stb., tervezésére, előállítására, forgalomba hozatalára előirt egyéb hatósági
engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól.
7.§.
(1) A kiadott engedélyekről a Körjegyzőség nyilvántartást véget. Az engedélyt a kérelem benyújtását
követő 30 napon belül kell kiadni. Az engedélyezési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. tv. szerint kell eljárni.
(2) 1
8.§.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet 4.§.(2) bekezdésében megjelölt önkormányzati jelképek 1-1 hiteles példányának
elkészíttetéséről a polgármester gondoskodik.
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Hatályon kívül helyezte a 15/2012.(V.24.) Ör. 5.§. (3) bekezdése. Hatályos 2012. május 31.

