Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
4/1998. (IV. 16.) sz. rendelete
Zalaháshágy község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről, illetve azok használatának
engedélyezéséről szóló
(egységes szerkezetben a módosítással)

Zalaháshágy község Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXVI. tv. 1. §
(6) bekezdés a., pontjában kapott felhatalmazás alapján Zalaháshágy község önkormányzati
jelképeiről a következő rendeletet alkotja.
I.
Zalaháshágy község címere
1. §
Zalaháshágy címere: Negyedelt csücsöktalpú tárcsapajzs, melynek első mezejében kék alapon
arany hársfa, második mezejében vörös alapon a címer közepe felé lépő arany, ágaskodó,
kettősfarkú oroszlán, jobb mancsában szablyával, harmadik mezejében vörös alapon
háromágú leveles aranykoronából kinövő levágott arany jobbkar, kezében szablyával,
negyedik mezejében kék alapon három arany búzakalász.
II.
2. §
A címer használata, használatának engedélyezése
(1) A címer Zalaháshágy község jelképe.
(2) A címer használható:
a., Zalaháshágy község pecsétjén
b., Zalaháshágy község zászlaján
c., kifüggeszthető az önkormányzati helyiségekben és intézményekben
d., a község helységnévtábláján
e., község közigazgatási határánál elhelyezett üdvözlőtáblákon
f., képviselő-testület által adományozott díszokleveleken, emléklapokon, plaketteken,
emlékérmeken, emléktárgyakon
g., képviselő-testület, polgármester, jegyző és a polgármesteri hivatal kiadványain
h., községi tisztviselők által használt levélpapírokon, borítékokon
i., községi közösségi rendezvények dekorációin
j., nemzetközi kapcsolatokban.
k., idegenforgalmi propagandában
l., település történetével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon
m., intézmények, társadalmi szervezetek, egyesületek, önkormányzati vállalatok emblémáin,
pecsétjén, kiadványain
n., egyéb esetekben.
(3) A 2. § (2) bekezdés j., k., l., m. pontjaiban meghatározott esetekben történő
felhasználáshoz a képviselő-testület, illetve a polgármester ad engedélyt.

(4) A címert, illetve annak motívumait változatlan formában jelképként felhasználhatja a
Zalaháshágyért Közalapítványt.
(5) A község címere kizárólag hiteles alakban, színben és formában ábrázolható, kivéve, ha az
előállításához használt anyag saját színében (fém, bőr, fa, textília) készítik.
(6) Nyomdai úton történő előállítása esetén fekete-fehér ábrázolásnál csak a heraldikailag
pontos megjelenítés alkalmazható.
(7) A címer nem használható fel oly módon és helyben, mely tekintélyét csorbítaná. A
tekintély csorbítására való alkalmasság kérdésében a képviselő-testület dönt.
(8) A címer nem használható fel kizárólagosan gazdasági célokra.
3. §
(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
- a kérelmező nevét és címét
- a címer előállításának és felhasználásának módját
- a címerhordozóból előállítani kívánt mennyiséget,
- a címerhordozó terjesztésének és forgalomba hozatalának módját
- a címerhasználat időtartamát
- a felelős személy nevét.
(2) A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgy vagy kiadvány méretarányos rajzát
vagy mintapéldányát.
(3) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
- a felhasználásra jogosított megnevezését, címét
- az engedélyezett felhasználás célját
- a felhasználás idejét, az engedély érvényességi időtartalmát
- a felhasználással kapcsolatos esetleges kikötéseket, korlátozásokat.
(4) Idegenforgalmi vagy más gazdasági jellegű célra történő felhasználáshoz esetenként
megállapított díj ellenében lehet a címerhasználatra engedélyt adni, kivéve, ha az
önkormányzat kezdeményezi a címerhasználatot.
A díj mértékét és a fizetés módját a kérelmező és az engedélyező - használat jellegét és
gyakoriságát figyelembe vevő - előzetes megállapodása határozza meg.
A díjban való előzetes megállapodás az engedélyezés feltétele.
(5) Az engedélyezett falhasználás céljától vagy módját való eltérő felhasználás esetén az
engedély visszavonható.
(6) A település érdekeit sértő felhasználás esetén, valamint a (4) bekezdés szerint
megállapított díj meg nem fizetése esetén az engedélyt vissza kell vonni.

(7) A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet.
4. §
A címer előállításának és forgalmazásának jogát az önkormányzat fenntartja.
III.
Zalaháshágy község zászlaja, a zászló használatának rendje
5. §
(1) Zalaháshágy község zászlaja hosszában középen kettéosztott, felül piros, alul kék színű.
(2) A zászló fekvő téglalap alakú, mérete 80 x 140 cm.
Centrumában - mindkét felén - álló alakzatban a község címere látható. A címer felett
félkörívben arany nyomtatott nagybetűkkel "Zalaháshágy" felirat, alul félkörívben arany
számokkal "1898-1998" évszám.
(3) A zászló használható:
a., képviselő-testület ülésein
b., polgármesteri hivatalban
c., az állami zászló mellett a nemzeti és állami ünnepeken
d., a község társadalmi, politikai eseményein
e., Zalaháshágy jelképeként más települések részvételével tartott hazai vagy külföldi
rendezvényeken
f., cserezászlóként vagy elismerésként adományozásra
g., egyéb esetekben.
(4) Önkormányzati szervek a zászlót az 5. § (3) bek. c., d. pontjaiban szabályozott esetekben
külön engedély nélkül használhatják.
(5) A zászlónak az 5. § (3) bek. e., f., g. pontjaiban szabályozott esetekben való használatát a
képviselő-testület engedélyezi.
(6) A használat engedélyezésére és visszavonására a címer használatának engedélyezésével és
az engedély visszavonásával kapcsolatos előírásokat kell értelemszerűen alkalmazni.
IV.
Zalaháshágy község pecsétje
6. §
(1) Zalaháshágy község pecsétje kör alakú pecsét.
(2) A pecsét középpontjában: a község címere .
Felirata: felül körfeliratban: "Zalaháshágy község"

alul: 1998
(3) Zalaháshágy pecsétjének megjelenési formája lehet:
a., rányomott pecsét
b., függőpecsét.
(4) a pecsét előállítható
a., bélyegzővel
b., fém pecsétnyomóval.
(5) A pecsétet kizárólag az alábbiakban szabályozott módon lehet felhasználni:
a., képviselő-testület kiadványain, levelezésén, az általa adományozott díszokleveleken,
emléklapokon és elismeréseken
b., polgármester iratain és levelezésein, ha az önkormányzat kizárólagos határkörébe tartozó,
illetve a községet érintő ügyekben jár el
c., függőpecsét csak a képviselő-testület által adományozott díszokleveleken használható.
(6) Zalaháshágy község pecsétjét a község polgármestere őrzi és kezeli.
V.
Záró rendelkezések
7. §
(1) Az önkormányzati jelképekkel való visszaélés, azok engedély nélküli használata büntetés
alá esik.
(2)1
(3) A pecsét illetéktelen használata bűncselekményt valósít meg.
(4)2
(5) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(6) A 10/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a
hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Büki József
polgármester
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Hatályon kívül helyezte a 10/2012. (V. 31.) ör., hatálytalan 2012.06-01-jétől
Hatályon kívül helyezte a 10/2012. (V. 31.) ör., hatálytalan 2012.06-01-jétől
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körjegyző

