Leányvár község Önkormányzatának
15/2000.(X.01.) számú rendelete
a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről
(Egységes szerkezetben a 20/2005. (X.24.) és a 12/2012. (V.30.) számú módosítással)

Leányvár község Önkormányzata az 1990. évi LXV. Törvény 1.§.(6) bekezdésének a) pontjában
biztosított jogkörében az Önkormányzat jelképeirõl ás azok használatának rendjérõl az alábbi
rendeletet alkotja.
Az önkormányzat jelképei
1.§.
Az önkormányzat jelképei a település történelmi múltjára utaló díszítõ szimbólumok:
a címer és zászló.
2.§.
A címer és a zászló leírása

(1)A címer formája : lekerekített, hegyesvégû, háromszögû pajzsforma. A címer egy vízszintes
vonallal két mezõre, az alsó mezõ egy függõleges vonallal további két mezõre van osztva.
A címer felsõ mezejében kék színû háttérben három arany színû, ékkövekkel díszített nyitott leveles
korona, és egy, a három korona által körbevett, fekete-fehér-piros színû, vár látható.
Az alsó mezõ bal osztása az Árpád házi uralkodók fehér-piros színû hétszer vágott családi címerére
utal, a jobb alsó mezõ sárga alapon piros színû, benne öt szirmú rózsa található öt zöld levéllel.
A pajzsforma fölött, a pajzs teljes szélességében egy arany színû, ékkövekkel díszített nyitott
leveles korona található.
A pajzs alatt húzódó szalag középsõ szakaszán található a Leányvár illetve Leinwar felirat, melyet
egy kereszt választ el egymástól.
A szalag bal oldalán, a község alapításának elsõ írásos emlékbõl származó idõpont: 1270,
a szalag jobb oldalán a német lakosság betelepítésének 1755-ös évszám szerepel.
3.§.
A címer használatának köre és szabályai

(1) Az Önkormányzat címerét, mint díszítõ és utaló jelképet használni lehet:
/ Önkormányzat alatt a Német Kisebbségi Önkormányzat is értendõ./
a./ Az Önkormányzat körpecsétjén.
b./ Az Önkormányzat zászlaján és annak változatain.
c./ Az Önkormányzat szerveinek , a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzõnek
készített levélpapírok fejlécén illetve borítékán, névjegykártyáján.
d./ Az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapon vagy emlékcímen.
e./ A Polgármesteri Hivatal bejáratánál, tanácskozó termében.
f./ Az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetõinek irodájában.
g./ Az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó
kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon.
h./ A Községbe vezetõ út mellett a közigazgatási határhoz legközelebb esõ hirdetõtáblán.

(2) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel-vagy külföldi
önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokoláris célból, illetve megállapodások, szerzõdések
hitelesítésekor, továbbá az önkormányzat belsõ mûködésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos
rendelkezések, kitüntetõ oklevelek hitelesítésekor is használható.
(3) Államigazgatási hatósági eljárások esetében az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét
használható.
4.§.
(1) A 3. §. (1) bekezdésének g./ pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy számára az
általa készített kiadványokon, vagy termékeken az Önkormányzat címerének használatát kérelmére
a polgármester engedélyezi.
(2) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért gyártási, forgalmazási
díjat kell fizetni. A díj mértékét a polgármester állapítja meg.
(3) A díj megállapítása történhet egy összegben éves általány formájában, illetve az elért árbevétel
arányában.
(4)Az elõzõ bekezdésben szereplõ éves általány gazdasági szervezeteknél 1.000.-100.000,-Ft-ig
terjedhet, az árbevétel után megállapítható díj éves árbevétel 0,1% , de legkevesebb 2.000,-Ft.
5.§.
(2) A címert méltatlan tárgyakon használni tilos. Vitás esetben annak eldöntése, hogy a tilalmat
megszegték-e a képviselõ-testület hatáskörébe tartozik.
6.§.
(1)A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a, kérelmezõ megnevezését, címét,
b, a címerhasználat célját
c, az elõállítani kívánt mennyiséget
d, a címer elõállításának anyagát
e, terjesztés, forgalombahozatal módját
f, használat idõtartamát
g, a címerrel díszítendõ tárgy mintapéldányát /fénykép, rajz /
h, a felhasználásért felelõs személy nevét
(2) a címer használatára vonatkozó engedély tartalmazza:
a, az engedélyes nevét és címét
b, az elõállítás anyagát
c, az engedélyezett felhasználás célját
d, az engedélyezett mennyiséget
e, a felhasználás idejét, illetve az engedély érvényességének idõtartamát
f, a terjesztés, a forgalombahozatal módjára vonatkozó esetleges kikötést
g, a címer használatáért fizetni kell a díj összegét
(3) A kiadott engedélyekrõl a Hivatal nyilvántartást fektet le.
(4)Indokolt esetben a polgármester jogosult a kiadott engedély visszavonására.
7.§.

(1) Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékû lehet, hogy az ne sértse a hiteles
ábrázolást.
(2) Amennyiben nincs lehetõség a címer eredeti színben történõ ábrázolásra, úgy a hordozó tárgy
anyagának színe is elfogadható.
A zászló leírása
8. §.
(1) A zászló leírása:
Fehér alapon Leányvár címerével, szélein piros farkasfoggal szegélyezve.
(2) Az Önkormányzat zászlaja a Polgármesteri Hivatal házasságkötõ termében kerül elhelyezésre.
A zászló használata
9.§.
(1)A zászló lobogó formájában is használható. A zászló /lobogó/ méretarányos változataiban is
használható:
a, hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt
b, A település életében jelentõs ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos zászlóval
együtt
c, A képviselõ-testület tervezett ülései alkalmával az ülés helyszínén.
d, minden a községgel összefüggõ, vagy az Önkormányzat részvételével rendezett eseményen
(2) A zászló elõállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
10.§.1
11.§.2
(1) Ezen rendelet vonatkozásában az ügyfelek eljárási cselekményeiket elektronikus úton nem
gyakorolhatják.
12.§.
(1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
A kihirdetés napja: 2000.október 1.

Leányvár, 2000. szeptember 19.

Bánffy Miklós s.k.
polgármester
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Bognár Gáborné s.k.
jegyzõ

Beiktatta a 12/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet, hatályát veszti 2012. május 30-tól.
Beiktatta 20/2005 (X.24.) számú rendelete, hatályba lép 2005. november 1-től.

