Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének
16/2004. (IX. 27.) rendelete
Gyöngyösoroszi község címerének és zászlajának használatáról
Egységes szerkezetben
Gyöngyösoroszi Község Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. §. (l) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a község címere és zászlaja
használatának szabályozására a következő rendeletet alkotja.
1. §.
A község címere és a címer használatának köre
(l) Gyöngyösoroszi címerének leírása:
Címerünkben az alábbi motívumok játszanak döntő szerepet:
Templomunk az egyik legrégibb épület a településen, ma már műemlék.
A pajzsot körülölelő szőlőlevél a Mátra alján található Gyöngyösoroszi település
szőlőkultúrájára utal, míg a tölgylevelek és a makk a település melletti erdő kifejezője.
Az ércbányászat hagyományosan a község egyik fő ipari ágazata (színesérc-bányászat) volt, erre
utal a középen helyet foglaló kristály.
A címer színei:
Keretszín: Pantone 729C
Alsó zászló: Pantone cool Gray 1C
Templom: Pantone process yellow C
Szőlőszemek: Pantone 2385 C
Levelek: 355 C
Gyöngyösoroszi felirat : Pantone 485 C
Makk: Pantone 158 C
A kontúr színe a fekete.
(2) A község címerét, mint díszítő és utaló jelképet lehet felhasználni.
(3) A község címere díszítő és utaló jelképként alkalmazható:
a) a község protokolláris rendezvényein, úgy hogy az állami címer jelentőségét ne csorbítsa,
b) a község által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető, vagy emlékérmeken,
c) Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata által kiadott és a község történetével, életével,
fejlődésével foglalkozó kiadványokon,

d) Gyöngyösoroszi községházán, önkormányzati tulajdonú épületeiben,
e) Gyöngyösoroszi község zászlaján,
f) idegenforgalmi propaganda kiadványokon,
g) a község középületein, intézményein,
h) községháza által kiadott iratokon és fejlécen.
(4) A község címere díszítő és utaló jelképként hozzájárulással alkalmazható:
a) a község történetével foglalkozó kiadványokon,
b) a község jelentősebb kulturális és sportrendezvényeinek emléklapjain, jelvényein, érmein,
c) a községet bemutató kiállításokon,
d) testvér-települési kapcsolatok körében megrendezésre kerülő rendezvényeken,
e) egyes nívós ajándéktárgyakon.
2. §.
A község zászlaja és a zászló használatának köre
(1) Gyöngyösoroszi község zászlaja:
Gyöngyösoroszi község zászlaja álló vagy fekvő, háromszínű. A középső fehér sávban
Gyöngyösoroszi község címere látható. A zászló színe megegyezik a címer színeivel.
(2) Gyöngyösoroszi község zászlaja használható:
a) Képviselő testület ülésein,
b) megkülönböztetésül több település részvételével tartott rendezvényeken,
c) települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban,
d) cserezászlóként,
e) az állami zászló elsőbbsége mellett Gyöngyösoroszi Község önkormányzati tulajdonú
épületein, ünnepségeken, rendezvényeken.
3. §.
A címer használatának engedélyezése
(l) A község címere az 1. §. (3) bekezdésében meghatározott esetekben külön engedély nélkül
alkalmazható.
(2) Az 1. § (4) bekezdésében meghatározott, valamint a jelen rendeletben fel nem sorolt esetekben
történő felhasználás engedélyhez kötött.
(3) A kérelmet a polgármester bírálja el.
(4) A község címerének használatára kiadott engedély érvényessége meghatározott időpontig, vagy
visszavonásig szólhat. Erről a kiadott engedélyben kell határozni.

4. §.
Engedélyezési eljárás
(1) A címer használatára vonatkozó engedély iránti kérelmet Gyöngyösoroszi Község
Polgármesteréhez kell benyújtani.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell
a)

– kérelmező nevét és címét,
– a címer felhasználásának célját,
– címer használatának időtartamát,
– kérelmező szervnél a címer használatáért felelős személy nevét és beosztását.

b) A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgy mintáját, valamint annak fénymásolatát
c) Címer használatára vonatkozó engedélyezésnél a Közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.[1]
5. §.
A címer használatának módja.
(l) A község címerét – mint díszítő és utaló jelképet – kizárólag hiteles alakban (a heraldica
szabályainak megfelelően) szabad ábrázolni.
(2) Egyes esetekben megengedhető, hogy a címer kizárólag a tárgy anyagának színében (fém, bőr)
jelentkezzék.
(3) A község címerét csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.
6. §.
A község pecsétje, emlékbélyegzője és használatuk köre
(1) Gyöngyösoroszi község pecsétje:
Gyöngyösoroszi község pecsétje kör alakú, középen a község címere. Körben a következő
feliratot tartalmazza: Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata.
(2) A község címeres pecsétje az alábbi esetekben használható:
a) Gyöngyösoroszi Község ünnepi képviselő testületi üléseire szóló meghívóra,
b) az Önkormányzat által rendezett rendezvények meghívói,
c) Az Önkormányzat által adományozott kitüntetések, elismeréseket tanúsító igazolások,
tanúsítványok, emléklapok,
d) Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata és a Községháza által kiadott és a község
történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványok.
_____________________________
[1]

Módosította: 5/2005. (X.5.) Ör.

7. §.
(1) Ez a rendelet 2004. szeptember 27-én, a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SZMSZ-ben előírt módon.
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A rendelet kihirdetve: 2004. szeptember 27.
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A rendelet kihirdetve egységes szerkezetben: 2005. október 5.
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