Perőcsény községi Önkormányzat
Képviselő-Testületének 12./2004.(II,.14.) rendelete
a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről.
Perőcsény községi Önkormányzat Képviselő-Testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) bek. a pontja, valamint ugyenezen törvény 16.§ (1)
bek. alapján az önkormányzat helyi címeréről és zászlójáról, azok használatának
rendjéről, az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
Az önkormányzat jelképeinek meghatározása
Az önkormányzat jelképei: a címer és a zászló.
A címer és a zászló a település történelmileg meghatározott és máig is meghatározó
hagyományait használja fel és azokat egyesíti az alábbiak szerint:
2.§
A címer részletes leírása
A csücsköstalpú címerpajzsot egy vízszintes osztással felső és alsó címermezőre, az
alsó címermezőt pedig egy függőleges osztással jobb alsó és bal alsó címermezőre
osztották.
A felső címermezőben kék színű háttérben, HÁROM ZÖLD SZÍNŰ HALOM látható,
mely a községet övező Börzsöny hegységet jelképezi. A két szélső halmon egy-egy
stilizált TÖLGYFA, a középsőn a falu TEMPLOMÁNAK stilizált fehér színű tornya
figyelhető meg a csúcsán elhelyezett nyolcágú KÁLVIN CSILLAGGAL, a torony
ajtajai, ablakai és tetőborítása arány színűek. Ebben a címermezőben található az
aranyló NAP és a növekvő ezüst HOLD.
A jobb alsó címermezőben, vörös színű háttérben az egykori Hont vármegye
címerképei, egy ezüst színű kardot tartó PÁNCÉLOS JOBB KAR, felette arany színű
nyolcágú KÁLVIN csillag és egy ezüst színű növekvő HOLD látható.
A baloldali alsó címermezőben zöld színű háttérben Perőcsény község több évszázados
jelképe az arany színű TEBEFA stilizált ábrázolása látható, melynek tulipános tetejét
piros alma díszíti.
A címerpajzs alatt kék színű szalag látható. Ezen aranyszínű betűkkel és számokkal
Perőcsény község neve és első írásos említés 1254-es a felavatás 2004-es évszámai,
valamint a helyben lakók református vallását jelképező nyolcágú arany színű Kálvin
csillag látható.
3. §
A címer használatának köre és szabályai
/1/ Az önkormányzat címerét - mint díszítő jelképet - lehet használni:
- a községháza épületének bejáratánál, a polgármester irodájában,
- az önkormányzat intézményeinek bajáratánál, vezetőinek irodájában,
- az önkormányzat körbélyegzőjének közepén, mely köré - Perőcsény községi

Önkormányzat kerül,
-2- az önkormányzat zászlaján,
- a polgármesternek, alpolgármesternek készített levélpapírok fejlécén és
borítékán,
- az önkormányzat által adományozott kitüntető oklevélen, díszoklevélen,
emléklapon, díszplaketten, jelentősebb rendezvények meghívóin,
- a polgármester és az alpolgármester részére készítettt néjegykártyán.
/2/ Az önkormányzat címerével ellátott bélyegzőt hatósági eljárás során alkalmazni
nem lehet.
/3/ A bélyegzőt a polgármester az alpolgármester használhatja bel és külföldi
önkormányzatok közötti kapcsolatok alapját szolgáló szerződések, megállapodások
hitelesítésére - az állami címerrel ellátott bélyegzővel - együtt, valamint a kitüntető és
díszokleveleken, emléklapokon, meghívókon.
/4/ Más személy részére a címer használatát - kérelemre - a jegyző javaslata alapján - a
polgármester engedélyezheti.
/5/ Kereskedelmi és reklámcélú felhasználás esetén a címer használatáért gyártási és
forgalmazási díjat kell fizetni. A díjat a polgármester állapítja meg, évi átalány vagy
éves árbevétel alapján.
/6/ Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékü lehet, hogy az ne
sértse a hiteles ábrázolást. A címer készülhet fém, fa, bőr, kerámia anyagokból, az
anyagok saját színében is.
/7/ A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
- a kérelmező nevét, címét,
- a címerhasználat célját,
- az előállítani kívánt mennyiséget (db)
- a címer előállításának anyagát,
- a terjesztés ill. forgalombahozatal módját,
- a használat időtartamát,
- a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát ( rajz,fénykép stb.)
- a felhasználásért felelős személy nevét, beosztását, címét.
/8/ A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
- az engedélyes nevét, címét
- az előállítás anyagát
- az engedélyezett felhasználás célját
- az előállításra engedélyezett mennyiséget
- a felhasználás idejét, illetve az engedély érvényességének időtartamát

- a terjesztés, a forgalombahozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket
- a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését
- a használati díj összegét és a fizetési határidőt.
-3/9/ A kiadott engedélyt a polgármester indokolt esetben visszavonhatja.
/10/ A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet.
4.§
A zászló leírása
A szélein fogazatos, fehér alapú, a zászló középső harmadába a község címere, a
címerpajzs alatt kék színű szalagban a Perőcsény község neve, valamint az 1254-es és
2004-es évszámok.
5.§
A zászló használata
/1/ A zászló /lobogó/ használható:
- hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,
- községi ünnepségek, rendezvények alkalmával,
- az önkormányzat tanácskozótermébe,
- nemzeti vagy helyi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt.
/2/ A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
6.§
A címer és a zászló jogosulatlan használata
/1/ Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, vagy az engedélytől eltérően, vagy a
közösséget sértő módon használja fel, az szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható. Az eljárás lefolytatása a jegyző hatásköre.
/2/ Ez a rendelet a 2004. szeptember 25.-én a címeravatás napján lép hatályba. A
rendelet kihirdetése a községi hirdetőtáblán történik.
Perőcsény, 2004. szeptember 15.
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