Balatonendréd Község Önkormányzata
Képviselőtestületének
8./1995./ VIII.09./ sz. rendelete
Balatonendréd Község jelképeiről és a jelképek használatáról

Balatonendréd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §. /6/ bekezdés a./ pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
10. §. c./ pontjában biztosított hatáskörében eljárva az önkormányzat jelképeiről és a jelképek
használatáról a következő rendeletet alkotja

A rendelet célja
1. §
E rendelet célja olyan jelképek megalkotása, amelyek erősítik a község lakosságának
lakhelyéhez való kötődését, bel-, és külföldön szimbolizálja a község szellemiségét,
történelmi hagyományit, s biztosítja, hogy azokat jelentőségükhöz méltó módon használják.

Balatonendréd Község jelképei
2. §
A község hivatalos jelképei: - a címer
-a díszlobogó
-a díszzászló és
-a pecsét

Balatonendréd Község címere
3. §
Álló kerektalpú pajzs zölddel és fehérrel hasítva. A pajzs közepét egy nyolc darabból álló un.
„nyolc-cakkos hópehely” csipkedísz foglalja el.
A kör alakú csipkedísz belsejében három búzakalász, melyek közül a középső egyenesen
álló, a két szélső jobbra-balra kihajló helyzetű.
A búzakalászok szemei un. „gipűr”-ből, a kalászok ívesen hajlott bajszai „fonásból” állnak,
míg levelei „szövés”-ből készülnek.
A középső kalász oldalsó, a két szélső kalász belső bajszai egymást keresztezve rácsmintát
alkotnak.
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A címerben foglalt minták a pajzs színeinek megfelelően váltakozó színűek.
A címerpajzs alatt feketével nagybetűs BALATONENDRÉD felirat. A településnév előtt és
után 1-1 díszpont.
A címer értelmezése:
A címerben foglalt csipkeminta Balatonendréd hagyományos népművészetét, az abban
foglalt kalászok és a pajzs zöld színe a fő foglalkozási ágat – a mezőgazdaságot – valamint a
természeti környezetet jelenítik meg.

Balatonendréd Község lobogója és zászlaja
4. §
/1/ Balatonendréd Község lobogója álló téglalap alakú, 90 x 150 cm méretű 1 : 2 arányú,
hossztengelyében fehérrel és zölddel hasított textil, melynek felső harmadában, a hasítási
vonal tengelyén a címer helyezkedik el. A lobogó kétoldalas.
/2/ Balatonendréd Község zászlaja a lobogó 90°-kal történő elforgatásával jön létre, melynek
mérete 75 x 125 cm. A címer szimmetriatengelye a zászló hosszának rúdtól mért 1/3-os
osztásával esik egybe. A zászló kétoldalas.
/3/

A zászló rendelet 4 par. /2/ bek.-ben előírt méret arányos kicsinyítésben is
elkészíttethető.

Balatonendréd Község pecsétje
5. §
Balatonendréd Község pecsétje kör alakú pecsétlap, szélén peremmel. A pecsétmező közepén
Balatonendréd címerének kontúrrajza. A címert nagybetűs körirat övezi: BALTONENDRÉD
KÖZSÉG PECSÉTJE. A felirat előtt és után 1-1 díszpont.

A jelképek használatának köre
6. §
A község jelképeit a 9. §-ban szabályozott módon, illetve díszítő jelképként lehet
felhasználni, de csak úgy, hogy az ne sértse a Magyar Köztársaság állami jelképeinek
elsőbbségét.
/2/ A községi címer a Magyar Köztársaság címerét nem helyettesítheti.
/3/ A községi zászló használata a Magyar Köztársaság zászlajának használatát nem
helyettesítheti.
/1/

3

7. §

/1/ A község címere szerepel:
a./ a község lobogóján,
b./ a község zászlaján,
c./ a község nem államigazgatási ügyben használt pecsétjén,
d./ a képviselőtestület által alapítandó kitüntető címek és díjak oklevelein, emléklapokon
vagy emlékérméken,
e./ a község önkormányzati intézményeinek falán és helyiségeiben,
f./ a polgármester levélpapírján és borítékján,
g./ a község nemzetközi kapcsolataiban.
/2/ A község címere felhasználható:
a./ a község történetével, életével, fejlődésével, foglalkozó kiadványokban és a községre
utaló emléktárgyakon,
b./ protokolláris és ünnepi rendezvényeken, bemutatásokon, kiállításokon,
c./ a községgel kapcsolatos kitüntető plaketteken, érméken, jelvényeken, a velük
kapcsolatos igazolványokon, továbbá díszokleveleken és emléklapokon,
d./ idegenforgalmi propaganda kiadványokon, emléktárgyakon,
e./ díszítésre középületeken.

8. §

/1/ A község zászlaját a képviselőtestület nyilvános ülésein ki kell függeszteni, s a két ülés
közti időben a polgármester hivatali helyiségében kell elhelyezni.
/2/ A község lobogóját a nemzeti, állami és községi ünnepek, nemzetközi fogadások és már
jelentősebb események alkalmával fel kell vonni.
/3/ A község zászlaja és lobogója felhasználható:
a. az önkormányzati intézmények, gazdálkodó szervezetek székházainak feldíszítésére
nemzeti ünnepek és más ünnepségek, rendezvények alkalmával,
b. a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban,
c. cserezászlóként.
/4/ A község lobogójának és zászlajának a /3/ bekezdésében foglaltaktól eltérő módon való
használata tilos

4

Jelképek használatának módja
9. §
/1/ A község hivatalos jelképeit csak hiteles alakban, az arányoknak, az ábrázolás hűségének,
színeinek megtartásával szabad alkalmazni. Hiányos kivitelű, vagy bővített jelképek
használata a hitelesség érdekében tilos.
/2/ Kivételes esetekben megengedhető, hogy a címer kontúrrajza az előállításához felhasznált
anyag /kő, fém, fa, bőr, műanyag, stb./ színeiben jelenjék meg, míg nyomdai úton való
előállítás esetén fekete-fehér színben is felhasználható.

A címerhasználat engedélyezése
10. §
/1/ A község címerének használatát – kérelemre – a képviselőtestület engedélyezi. Engedély
esetenkénti felhasználására, vagy huzamosabb időtartamra adható.
/2/ Nem kell engedély a község címerének használatához a 7. §. /2/ bekezdés a./ b./ c./ és d./
pontjaiban szabályozott esetekben a község képviselőtestülete és szervei részére.

11. §
/1/ A község címerének használatára vonatkozó engedély iránti kérelemnek tartalmaznia
kell:
a./ a kérelmező megnevezését és címét,
b./ a felhasználás célját és módját, valamint az előállítás anyagát,
c./ az előállítandó mennyiséget, illetve példányszámot,
d./ a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módját,
e./ a jelkép használatának időtartamát,
f./ a címer szabályszerű használatáért felelős személy megnevezést.
A kérelemhez csatolni kell a jelképpel díszített kiadvány vagy tárgy mintáját, fénymásolatát
egy példányban.

/2/ A község címerhasználatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a./ az engedélyes megnevezését és címet,
b./ a címer felhasználásáért felelős személy nevét és címét,
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c./ az előállítás anyagát,
d./ az engedélyezett használat céljának megjelölését,
e./ az engedély időtartamát,
f./ az előállításra engedélyezett mennyiséget,
g./ a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
h./ a felhasználással kapcsolatos egyéb kikötéseket,
i./ amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, akkor a fizetendő díj összegét.
/3/ A kiadott jelképhasználati engedélyekről Balatonendréd Község Polgármesteri Hivatala
nyilvántartást vezet.

12. §
/1/ A Község címerének használatáért az engedélyező a 7. §. /2/ bekezdésében foglalt
esetekben díjat állapíthat meg.
/2/ A díj megállapítása történhet egyszeri, vagy évi átalány formájában, illetve a 7. §. /2/
bekezdés d./ pontjában elért árbevétel arányában.
/3/ A /2/ bekezdésben szereplő átalány összege gazdálkodó szervezetként minimum 1.000.-Ft,
maximum 20.000.-Ft, az árbevétel után megállapítható díj mértéke az éves árbevétel
0,1%-a, de minimum 1.000.-Ft.
/4/ A megállapított díjat a község költségvetésébe kell befizetni.

Egyéb rendelkezések
13. §
Szabálysértést követ el és 10.000.-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 kijátsza.

Záró rendelkezések
14. §
/1/ E rendelet és mellékletei egy példányát és Somogy megyei Levéltárban kell elhelyezni,
egy-egy példányát pedig a Képző-és Iparművészeti Lektorátusnak és a Magyar Központi
Levéltárnak meg kell küldeni.
/2/ E rendelet 1995. szeptember 1-jén lép hatályba.
/3/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Balatonendréd, 1995. augusztus 9.
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Lovász Zoltánné sk.
jegyző

Késmárki Tibor sk.
polgármester

