Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/1992. (VI.12.) rendelete
HORT KÖZSÉG CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALKOTÁSÁRÓL, HASZNÁLATÁNAK
MÓDJÁRÓL
Hort Község Önkormányzatáról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. §. /6/ bekezdés a./ pontjában
kapott felhatalmazás alapján a horti címerről és zászlóról az alábbi rendeletet alkotta.
A címer leírása1
1.§.
Az Önkormányzat címere:
Pajzs alakú, a pajzs alsó 1/3-ad része zöld, felső 2/3-ad része kék színű, középen egy
szívből kinövő öt-ágú növény nyúlik fel, melynek három főága szabályos tekervényekkel
fonódik egymásba, fölöl mind a három virágban, különösen a középső- mely legmagasabb
– tisztán kivehető tulipánkehelyben végződik. E virágbokor mellett két oldalt egy-egy
gólyamadár áll, egymással szemben, a balfelől álló előtt csillag látható.
A címert fekete szegély csík veszi körül. (1.sz. melléklet)

A zászló leírása
2.§.
Hort zászlaja fehér színű, közepén Hort címerével. Függönyzászló esetén a címer a zászló
hosszirányában rúdra erősített zászló és lobogó esetén annak keresztirányában áll.
A Címerhasználat köre, módja
3.§.
1./ Hort Címerét kizárólag díszítő jelképként, különösen az alábbi esetekben és helyeken lehet
használni:
a. az önkormányzat meghívóin,
b. az önkormányzat és bizottságai felhívásain, programjain, tervein, társadalmi
szervezetekkel kötött megállapodásokon, szerződéseken,
c. a község történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, a községre
utaló emléktárgyakon,
d. az önkormányzat által alapított kitüntető díjon,
e. a községi ünnepségeken, rendezvényeken és azok propaganda anyagain,
f. a község nemzetközi kapcsolataival összefüggő és az idegenforgalmi
propagandában,
g. a tisztségviselőknek és a főjegyzőnek a tevékenységük során használt levélpapíron,
h. az önkormányzati hivatal épületének tanácskozó termeiben és hivatalos
helyiségeiben,
i. díszítő elemként középületeken,
j. bármely a községet, annak életét reprezentáló országos, nemzetközi eseményen
való részvétel során,
k. az önkormányzat felügyelete, irányítása alatt működő vállalatok, intézmények
emblémájaként.
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4.§.
1./ A Címer hatósági tevékenység során nem alkalmazható.
2./ A Magyar Köztársaság címerével való együttes használat esetén az állami címernek
elhelyezésével, méretarányokkal, vagy más megkülönböztető módon elsőbbséget kell
biztosítani.
5.§.
1./ A Címert kizárólag hiteles alakban / az ábrázolás külsőségének, méretarányainak,
színeinek betartásával / szabad ábrázolni.
2./ Esetenként megengedhető, hogy a Címer kizárólag az előállításkor felhasznált anyag színét
viselje /fa, fém, pecsétviasz, mélynyomat, stb. /
3./ Nyomdai sokszorosítás esetén a Címer fekete- fehér színben is ábrázolható.
4./ A Címer csak a hiteles ábrázolás sérelme nélkül kicsinyíthető.

A Címer előállításának, használatának és forgalomba hozatalának engedélyezése
6.§.
1./ A Címer előállítását, használatát és forgalomba hozatalát /a továbbiakban: használatát / - a
Polgármester engedélyezi.
2./ A Polgármester dönt a Címer használatának időtartamáról /eseti, huzamosabb vagy állandó
/ és feltételeiről.
3./ A nem önkormányzati szervek- a községi önkormányzat felügyelete, irányítása alá tartozó
vállalatok és intézmények is csak a Polgármester engedélyével használhatják.
4./ A 3.§. /1/ bekezdés a. /, b. /, d. /, g. /, h, pontban és az e. / pont 3., elemében jelzett
esetekben a Címer használatához nem kell engedélyt kérni.
7.§.
1./ A Címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a./ a kérelmező megnevezését, címét,
b./ a címerhasználat célját, módját,
c./ az előállítani kívánt mennyiséget / db. számot /,
d./ terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,
e./ a használat időtartamát, ellenértékét,
f./ a Címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát /rajzát, fénykép másolatát, stb. /
2./ A Címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: Az /1/ bekezdésben
leírtakra vonatkozó döntést. Az engedélyben a használattal és forgalomba hozatallal
kapcsolatban egyéb kikötések is rögzíthetők.
3./ A kiadott engedélyekről nyilvántartást kell vezetni.
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8.§.

1./ Nem adható engedély a Címer előállítására, használatára, ha a használat célja, körülményei
alkalmas arra, hogy a község történelmi múltját csorbítsa.
2./ Indokolt esetben a Polgármester a kiadott engedélyt visszavonhatja.
A zászló használatának köre, módja és a használat engedélyezése
9.§.
1./ A zászlóból a rendelet elfogadásával egyidejűleg egy darabot kell előállítani és azt a
községi Önkormányzati Hivatal épületében kell megőrizni.
2./ A megőrzendő zászló anyaga selyem.
10.§.
1./ A Zászló használata a községi Önkormányzati Hivatal épületén a testületi ülés napján,
valamint a hivatalos nemzeti- és állami ünnepnapokon kötelező.
2./ A Zászló használható különösen:
a./ a község életében kiemelkedő események alkalmával,
b./ a községi önkormányzat ünnepségein, rendezvényein,
c./ megkülönböztetéstől több község részvételével tartott rendezvényeken
d./ a községek és régiók közötti bel- és külföldi kapcsolatok esetén.
11.§.
1./ A Zászló készítésére, használatára a Polgármester adhat engedélyt.
2./A Zászló használatára egyebekben a 6.§. /1-2-3 / bekezdéseiben, valamint a 7-8.§.- ban
foglaltak az irányadók.
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Vegyes rendelkezések
12.§.
1./ -2./ 2
3./ Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

H o r t , 1992. június 17.

Kassa László
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző
1.sz. melléklet3
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Hatályon kívül helyezte 2000.március 1-től a 6/2000(02.16) ÖR 1.§ 4.pontja
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