Nagytőke Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2002.(VI. 26.)Ökt. sz. rendelete
Nagytőke község címerének és zászlajának megalkotásáról és
használatának szabályairól

1. §.
A címer leírása
Nagytőke község címerének teste: Álló csücskös talpú pajzs, amely pajzstalpban
zölddel és vörössel vágott. A felső mező zöld hátterén arany szívbe zárt
honfoglalás kori életfa – motívum lebeg. A pajzstalp vörös mezejében látható
ezüst ikerpólya a község vizeire – a Tőke-ér és a Veker-érre – utal.
Az életfa-motívum a község múltbéli és jövőbéli élni akarására utal.

2. §.
A címer használata
(1) A község címerét, mint díszítő és utaló jelképet kizárólag hiteles alakban, az
ábrázolás hűségével, a méretarányok színek betartása mellett szabad
megjelentetni.
(2) A polgármester eseti engedélyével a címer megjelenhet a tárgy anyagának
eredeti színében (fém, fa stb.), valamint grafikai kivitelben is.
(3) A község címere a településre utaló jelkép, a Magyarország1 címerét nem
helyettesíti. Ha az államigazgatási tevékenység során a Magyar Köztársaság
címerének használata kötelező, azzal együtt a helyi címer nem használható.
(4) Az állami és a helyi címer együttes használata esetén az állami címernek –
különösen elhelyezésével, a címer méretével stb. – elsőbbséget kell
biztosítani.
(5) A község címere védjegyként nem használható.
(6) A község címere díszítő és utaló jelképként használható
a./ Képviselő-testületi ülés meghívóin.
b./ Képviselő-testület és bizottságai felhívásain, programjain, tervein.
c./ A település történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon.
d./ A településre utaló emléktárgyakon.
e./ A képviselő-testület által alapított (kiadott) díszokleveleken,
emléklapokon, jelvényeken és emlékérmeken.
f./ Önkormányzati ünnepségeken, rendezvényeken.
g./ Nemzetközi kapcsolatokban és az idegenforgalmi propagandában.
h./ Az önkormányzat tisztségviselői által a képviselő-testület megbízásából
eredő tevékenységük során használt levélpapíron, üdvözlő kártyán és
névjegykártyán.
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3. §.
A község zászlajának leírása
Nagytőke község zászlaja téglalap alakú, fehér anyagon középen a község
címerét tartalmazza, alatta „Nagytőke község” felirattal. A Nagytőke község
felirat a zászlón, a címer alatt, az életfa motívumával megegyező, aranyszínű.
A felirat alatt a címer vörös, zöld színeivel megegyező két színes sáv
helyezkedik el.
A zászlót a címer vörös, zöld színeivel megegyező színű zsinór szegi körül.

4. §.
A község zászlajának használata
(1) A község zászlaját a település életében jelentős országos vagy helyi
események alkalmával fel kell vonni.
(2) Önkormányzati rendelet, vagy magasabb szintű jogszabály alapján
félárbocra kell ereszteni.
(3) Az állami zászló elsőbbsége mellett a község zászlaja használható:
a./ Az önkormányzati és társadalmi szervezetek rendezvényein.
b./ Megkülönböztetésül a több település részvételével tartott
rendezvényeken.
c./ A települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban.
d./ Cserezászlóként és a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével,
elismerésként.
5. §2
Közösségellenes magatartás
(1) Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely
a.) a község címerét nem a 2. § (1), (2), (5), (6) bekezdésében leírt módon
hiteles alakban, nem az engedélynek megfelelő módon és célra használja
b.) a község zászlaját nem a 4. § (3) bekezdésében leírt módon, a rendeletben
leírt célra használja,
közösségellenes magatartást tanúsít és 50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni
bírsággal, illetve 150.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) A Képviselő-testület a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos
hatáskörét a jegyzőre ruházza át.
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6. §.
Hatálybalépés
(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(1) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai alapján a jegyző gondoskodik.
„Záradék3:
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács
2006/123/EK. irányelvnek megfelel.”

Kis Nándor sk.
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2002. július

dr. Dóczi Margit sk.
jegyző
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Záradékkal ellátta a 19/2009.(XI. 26.)rendelet

dr. Dóczi Margit sk.
jegyző

