PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
4/1994.(IV.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÖZSÉGI CÍMER, ZÁSZLÓ ÉS DÍSZPECSÉT RENDJÉRİL
Papkeszi Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 1. §. (6) bekezdés a.)
pontjában kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotta.
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
- attól az óhajtól vezérelve, hogy a község polgárait a szabadon választott Önkormányzat és a
polgármester megfelelı alkalommal képviselhesse,
- a község szerepét és méltóságát kifejezı és megkülönböztetı jelvények – községi címer, községi
zászló és díszpecsét – használatát rendeli el.
I.
1. §.

A CÍMER LEÍRÁSA
/1/

-

/2/

Csücsköstalpú bal haránt osztott pajzs, tetején a heraldikai korona az Árpád-ház kori
településre utal.
A bal haránt osztott kék színő mezı felsı részében – a falu pecsétnyomójában lévı ekevas és
csoroszlya a három búzakalásszal található.
A pecsétnyomóban lévı motívum a Veszprémi Levéltárban található az 1700-as évekbıl.
A bal haránt osztott pajzs aranyszínő mezejében a településhez tartozó Colorkémia vegyi üzemét
jelképezı alkímiai jel (kicsapni, kicsapatni) található.
A címer rajzát a rendelet melléklete tartalmazza.
2. §.
A CÍMER HASZNÁLATÁNAK KÖRE

/1/

A községi címer PAPKESZI történelmi hagyományait megırzı jellegzetességét és a kor
változásait is szimbolizáló jelkép: a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG CÍMERÉT nem helyettesítheti.

/2/

Az Önkormányzat címerét, mint díszítı és utaló jelképet használatra jogosult az alábbiak
szerint alkalmazhatja:
a./
b./
c./

/3/

a község kék-arany színő zászlaján,
a Képviselı-testület meghívóin,
a Képviselı-testület, a polgármester, alpolgármester, a Képviselı-testület bizottságai
felhívásain, programjain, tervein, a nem önkormányzati szervekkel kötött
megállapodásokon és szerzıdéseken,
d./
a Képviselı-testület által alapított és kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntetı
vagy emlékérmeken,
e./
a Képviselı-testület bizottságai, a polgármester, alpolgármester, képviselık, körjegyzı
a Képviselı-testület megbízásából eredı tevékenységük során használt levélpapíron,
f./
az Önkormányzat intézményeiben, illetve középületek díszítésére, a polgármester és a
körjegyzı hivatali helyiségeiben.
A község címerét a nem önkormányzati szervek hozzájárulással használhatják. (4. §. /1/
bekezdés.)

3. §.
/1/

A község címerét kizárólag hiteles alakban (az ábrázolás hőségének, méretarányoknak,
színeinek megtartásával) szabad ábrázolni.

/2/

Amennyiben nincs lehetıség a község címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az
csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bır, kerámia) színében, de a heraldika általános
szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.
4. §.
A CÍMER HASZNÁLATÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE

/1/

A község címerének használatát nem önkormányzati szerv részére – kérelemre – esetenkénti
felhasználásra, vagy huzamosabb idıtartamra a polgármester engedélyezi.

/2/

A község címerének használatára vonatkozó engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a./
b./
c./
d./
e./
f./
g./

/3/

a kérelmezı nevét és címét,
a címer elıállításának módját, használatának célját,
az elıállítandó mennyiséget, illetve példányszámot,
a terjesztés, illetıleg a forgalomba hozatal módját,
a használat idıtartalmát,
a jelképekkel díszítendı tárgy mintapéldányát (rajzát, fénykép másolatát, stb.),
a felhasználásért felelıs személy megnevezését.

A község címerének használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a./
b./
c./
d./

a címer használatáért felelıs személy nevét, címét,
az engedélyezett használat céljának megjelölését,
az engedély idıtartamát,
a használattal kapcsolatos egyéb kikötések (pl. használati díj, stb.).

A kiadvány vagy tárgy esztétikai véleményeztetésérıl a polgármester gondoskodik.
/4/

A kiadott engedélyekrıl a Körjegyzıség nyilvántartást vezet.
5. §.
A ZÁSZLÓ LEÍRÁSA

Papkeszi Község zászlaja: vízszintesen téglalap alakban ábrázolva 2:3 arányú, alul-felül 1/5 – 1/5
szélességben a címer színeiben is megjelenı aranysárga sáv található, középsı mezıben 3/5
szélességben a címer kék színe helyezkedik el, a középsı mezı felénél, a zászlóra merılegesen a
község címere foglal helyet, a címerpajzs az aranysávokkal nem érintkezik, azoktól egyenlı távolságra
van, a zászlót arany-kék zsinór foglalja keretbe, végén arany rojtokkal.
6. §.
A ZÁSZLÓ HASZNÁLATA

/1/

A községi zászló vagy annak méretarányos változatai használhatók:
a./
b./
c./

hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,
nemzeti ünnepek alkalmával,
Papkeszi község életében jelentıs események, ünnepek és rendezvények alkalmából,

d./
e./
f./

a Képviselı-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén,
az önkormányzati intézmények ünnepségein, rendezvényein,
minden településsel összefüggı vagy az Önkormányzat részvételével rendezett
eseményen.
7. §.
A KÖZSÉGI DÍSZPECSÉT LEÍRÁSA ÉS HASZNÁLATA

/1/

A díszpecsét vörösrézbıl készült 40 mm átmérıjő, középen a község címere és körben 1726
PAPKESZI FALU PETS felirat.

/2/

A vörösrézbıl készült díszpecsét díszokleveleken használható.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
8. §.1
9. §.

/1/

E rendelet eredeti példányát, valamint a címerrajz engedélyezett példányát a Veszprém
Megyei Levéltárban kell elhelyezni.

/2/

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Papkeszi, 1994. április 27.
Csete Kálmán
polgármester
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körjegyzı

