TISZAJENŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
7/1999. (IV. 28.) r e n d e l e t e
a helyi cimer, lobogó és zászló alapitásáról, ezek használatának rendjéről
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló többször módositott 1990. évi LXV. tv. 1. §. /6/ bekezdésének a./ pontjában
biztositott jogkörében az önkormányzat jelképéről és annak használatának rendjéről az
alábbi rendeletet alkotja:
Az önkormányzat jelképe
1. §
Az önkormányzat jelképe, mint a település történelmi multjára utaló diszitő
szimbólum: a cimer, a lobogó és a zászló.
A cimer leirása
2. §
Az önkormányzat cimere: ezüst hullámvonallal, bal harántosztott ezüst vonallal
keretezett, vörös és kék szinü álló, csücskös talpu reneszánsz pajzs.
A vörös szinü pajzsfőn szőlőfürtös, két zöld levelü szőlővenyige van.
A pajzstalp kék mezején fölfelé törő szimmetrikus stilizált vizábrázolás található, mely
ezüst szinü.
A cimerpajzs alatt kettős tagolásu, ezüsttel keretezett, vörös és kék szinü fecskefarok
végződésü szalag lebeg. A szalag kék mezejében nagybetüs TISZAJENŐ felirat
látható, mely szintén ezüst szinü.
Az ezüst szinü bal harántpólya a Tiszát szimbolizálja és a Tisza mult és jelenbeli
meghatározó szerepét a község életében.
A szőlővenyige a szőlő és gyümölcstermesztés megjelenitője, amely mindig is a
lakosok megélhetését biztositotta.
A stilizált ezüst szinü vizábrázolás a község hires gyógyvizére utal.
A lobogó leirása
3. §
A lobogó álló, téglalap alaku, a cimer ezüst keretével és ezüst hullámvonalával azonos
szinü /ezüst tónusu szürke/ textil.
A magasság aránya a szélességhez: 2:1. A cimerpajzs az egy szinü ezüst tónusu lobogó
függőleges szimmetria tengelyén, annak felülről mért 1/3-os osztásvonalán
helyezkedik el.
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A lobogó kétoldalas. A másik oldal azonos az elsővel.
A zászló leirása
4. §
A zászló, a lobogó 90 fokos elforgatottja. Mérete a lobogó 70 %-a. A cimer
szimmetriatengelye a zászlóruddal párhuzamos és a zászló hosszának a rudtól mért
1/3-os osztásvonalával esik egybe.
A zászló kétoldalas. A másik oldal az elsővel megegyező.
A cimer használatának köre és szabályai
5. §
/1/ Az önkormányzat cimerét mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a./ az önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző;
pecsétnyomó esetén legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetén legnagyobb 40 mm
átmérőjü, megfelelő körirattal ellátva;
b./ az önkormányzat zászlaján és annak változatain;
c./ az önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek
készitett levélpapirok fejlécén, illetve boritékján;
d./ az önkormányzat által kiadott okleveleken, emléklapokon, kitüntető, vagy
emlékérméken;
e./ a községháza épületének bejáratánál, tanácskozó termében és irodahelyiségekben;
f./ az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban;
g./ az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó
kiadványokon, meghivókon, emléktárgyakon;
h./ a községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán.
i./ kereskedelmi célt szolgáló kiadványokon, ajándéktárgyakon, egyéb termékeken , a
településen működő társadalmi szervezetek iratain, bélyegzőjén külön engedély
alapján.
Az engedélyhez kérelmet kell benyújtani a polgármesterhez, amely kérelemnek
tartalmaznia kell az alábbiakat:
-

a kérelmező neve,
felhasználás célja,
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-

az előállitani kívánt mennyiség,
az előállitás anyaga.

j./ A címer használata az 5.§ (1) bekezdés i./ pontja szerinti igénybevétel esetén
térítésmentes.
/2/ Az önkormányzat cimerével ellátott körpecsét az önkormányzat és más bel-, illetve
külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg
szerződések, megállapodások hitelesitésekor, valamint az önkormányzat belső
müködésével és szervezeti
felépitésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető
oklevelek hitelesitésekor használható.
/3/ Az önkormányzat cimerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem
alkalmazható.
6. §
/1/ Az önkormányzat cimerének kicsinyitése csak olyan mértékü lehet, hogy az ne
sértse a hiteles ábrázolást.
/2/ Amennyiben az önkormányzat cimerének eredeti szinben való ábrázolása nem
lehetsége, akkor a hordozó tárgy anyagának /fém, fa, bőr, kerámia, stb./ szinében, de a
heraldika általános szabályainak és szinjelzéseinek megtartásával történhet.
Lobogó és zászló használata
7. §
A lobogó és zászló használható:
a./ állami és nemzeti ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlójával együtt;
b./ a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából,
más hivatalos zászlókkal együtt;
c./ minden, a településsel összefüggő, vagy az önkormányzat részvételével rendezett
eseményen.
Jogosulatlan használat
8. §
Hatályon kívül helyezve / 13/2012.(V.17.)/
Záró rendelkezések
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9. §.
Ez a rendelet 1999. május 1-én lép hatályba; ezzel egyidejüleg a helyi cimer
alapitásáról és használatának rendjéről szóló 22/1998. /XII.21./ Kt. sz. rendelet
hatályát veszti.
10.§
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK sz. irányelvébe ütköző rendelkezést nem tartlamaz.
Tiszajenő, 1999. április 27.
Horthy Csaba sk.
polgármester

Balla Gyula sk.
jegyző

Megjegyzés: A rendeletet módosította a 16/2001. /X. 3./ Kt. sz. rendelet , a 25/2004.
/IV. 30./ a 21/2009.(IX.18.) az 5/2011.(II.22.) a 13/2012.(V.17.) és a
26/2012.(XII.27.) rendelet.
2013. január 1-én hatályos szöveg.

Gyapjasné Sepsi Erzsébet
jegyző

