Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/1996. (III. 14.) rendelete
Ságvár község jelképeiről és a jelképek használatáról
(A módosításokkal egységes szerkezetben – 2012.06.01–i időállapot.)
Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 10. § c) pontjában biztosított
hatáskörében eljárva az önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatáról a következő rendeletet
alkotja.
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja olyan jelképek megalkotása, amelyek erősítik a község lakosságának lakhelyéhez való
kötődését, bel- és külföldön
szimbolizálja a község szellemiségét, történelmi hagyományait, s
biztosítja, hogy azokat jelentőségükhöz méltó módon használják.
Ságvár község jelképei
2. §
A község
-

hivatalos jelképei:
a címer
a díszlobogó
a díszzászló
a pecsét.
Ságvár község címere
3. §

A címer hagyományos pajzs formájú, szélén fehér kerettel.
A címert 3 részre osztja egy stilizált római út.
A felső részben zöld dombok között sárga színű római őrtorony és egy fehér színű templom található.
Fölöttük sárga szalagon fekete betűkkel SÁGVÁR felirat.
A felső rész alapszíne égszínkék, az alsórész piros, melyet középen vízszintesen kettészeli a kék Jaba
patak.
A baloldali részben egy szőlőfürt és egy búzakalász található, melyek színe sárga, a szőlő zöld levéllel.
A jobboldali részben barna törzsű, zöld lombozatú fa.
A címerben lévő őrtorony és a hármas útkeresztezodés a római korról beszél, amikor Tricciána (a mai
Ságvár), a virágzó település e hármas útkeresztezodésben helyezkedett el.
A templom a vallásosságot, fehér színe a tisztaságot jelképezi.
A búzakalász, a szőlőfürt, valamint a zöld dombok a fő foglalkozási ágat, a mezőgazdaságot, a zöld
lombos fa az erdőt és a természeti környezetet jelenítik meg.
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Ságvár község lobogója és zászlaja
4. §
(1) Ságvár község lobogója álló téglalap alakú, 100 x 200 cm méretű, halványkék színű, selyem
anyagból készült, mindkét oldalon hímzett. A címer a lobogó felső harmadában helyezkedik el.
(2) Ságvár község zászlaja fekvő téglalap alakú, 90 x 150 cm méretű, halványkék színű, selyem
anyagból készült, mindkét oldalon hímzett. A címer a zászlórúd felőli harmadban helyezkedik el.
(3) A zászló a rendelet 4. § (2) bekezdésében előírt méretarányos kicsinyítésben is elkészíthető.
Ságvár község pecsétje
5. §
Ságvár község pecsétje kör alakú pecsétlap, szélén peremmel.
A pecsétmező közepén Ságvár címerének kontúrrajza.
A címert nagybetűs körirat övezi: SÁGVÁR KÖZSÉG PECSÉTJE.
A jelképek használatának köre
6. §
(1) A község jelképeit a 9. §-ban szabályozott módon, illetve díszítő jelképként lehet felhasználni, de
csak úgy, hogy az ne sértse a Magyar Köztársaság állami jelképeinek elsőbbségét.
(2) A községi címer a Magyar Köztársaság címerét nem helyettesítheti.
(3) A községi zászló használata a Magyar Köztársaság zászlajának használatát nem helyettesítheti.
7. §
(1) A község címere szerepel:
a. a község lobogóján
b. a község zászlaján
c. a község nem államigazgatási ügyben használt pecsétjén
d. a képviselő-testület által alapítandó kitüntető címek és díjak oklevelein, emléklapokon vagy
emlékérmén
e. a község önkormányzati intézményeinek falán és helyiségeiben
f. a polgármester levélpapírján, borítékján és névjegykártyán
g. a község nemzetközi kapcsolataiban.
(2) A község címere felhasználható:
a. a község történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokban és a községre utaló
emléktárgyakon
b. protokolláris és ünnepi rendezvényeken, kiállításokon
c. a községgel kapcsolatos kitüntető plaketteken, érmeken, jelvényeken, a velük kapcsolatos
igazolványokon, továbbá díszokleveleken és emléklapokon
d. idegenforgalmi propaganda kiadványokon, emléktárgyakon
e. díszítésre középületeken.
8. §
(1) A község zászlaját a képviselő-testület nyilvános ülésein ki kell függeszteni, s a két ülés közötti
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időben a tanácsteremben kell elhelyezni.
(2) A község lobogóját a nemzeti, állami és községi ünnepek, nemzetközi fogadások és más
jelentősebb események alkalmával fel kell vonni.
(3) A község zászlaja és lobogója felhasználható:
a) az önkormányzati intézmények, gazdálkodó szervezetek székházainak feldíszítésére nemzeti
ünnepek és más ünnepségek, rendezvények alkalmával;
b) a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban.
(4) A község lobogójának és zászlajának a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérő módon való használata
tilos.
Jelképek használatának módja
9. §
(1) A község hivatalos jelképeit csak hiteles alakban, az arányoknak, az ábrázolás hűségének,
színeinek megtartásával szabad alkalmazni.
Hiányos kivitelű vagy bővített jelképek használata a hitelesség érdekében tilos.
(2) Kivételes esetekben megengedhető, hogy a címer kontúrrajza az előállításhoz felhasznált anyag
(kő, fém, fa, bőr, műanyag) színeiben jelenjék meg, míg a nyomdai úton való előállítás esetén fekete fehér színben is felhasználható.
A címerhasználat engedélyezése
10. §
(1) A község címerének használatát - kérelemre - a polgármester engedélyezi. Engedély esetenkénti
felhasználásra vagy huzamosabb időtartamra adható.
(2) Nem kell engedély a község címerének használatához a 7. § (2) bekezdés a), b), c) és d)
pontjaiban szabályozott esetekben a község képviselő-testülete és szervei részére.
11. §
(1) A község címerének használatára vonatkozó engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a. a kérelmező megnevezését és címét
b. a felhasználás célját és módját, valamint az előállítás anyagát
c. az előállítandó mennyiséget, illetve példányszámot
d. a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módját
e. a jelkép használatának időtartamát
f. a címer szabályszerű használatáért felelős személy megnevezését
A kérelemhez csatolni kell a jelképpel díszített kiadvány vagy tárgy mintáját, fénymásolatát egy
példányban.
(2)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

A község címerhasználatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
az engedélyes megnevezését és címét
a címer felhasználásáért felelős személy nevét és címét
az előállítás anyagát
az engedélyezett használat céljának megjelölését
az engedély időtartamát
az előállításra engedélyezett mennyiséget
a terjesztés, a forgalomba hozatal módját
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h. a felhasználással kapcsolatos egyéb kikötéseket
i. amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, akkor a fizetendő díj összegét.
(3) A kiadott jelképhasználati engedélyekről a Körjegyzőség nyilvántartást vezet.
12. §
(1) A község címerének használatáért az engedélyező a 7. § (2) bekezdésében foglalt esetekben díjat
állapíthat meg.
(2) A díj megállapítása történhet egyszeri vagy évi átalány formájában, illetve a 7. § (2) bekezdés d)
pontjában elért árbevétel arányában.
(3) A (2) bekezdésben szereplő átalány összege gazdálkodó szervezetenként minimum 1.000 Ft,
maximum 20.000 Ft, az árbevétel után megállapítható díj mértéke az éves árbevétel 0,1 %-a, de
minimum 1.000 Ft.
Egyéb rendelkezések
13. §
1

Záró rendelkezések
14. §
(1) E rendelet egy példányát a Somogy Megyei Levéltárban kell elhelyezni, egy - egy példányát pedig a
Képző- és Iparművészeti Lektorátusnak és a Magyar Központi Levéltárnak meg kell küldeni.
(2) E rendelet 1996. március 15. napján lép hatályba.
(3) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.2

Szigeti József s. k.
polgármester
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Dr. Léhmann Györgyné s. k.
körjegyző

Hatályon kívül helyezte a 6/2012 (VI.22.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2012. 06.01.-től
Beiktatta a 8/2009 (VIII.28.), hatályos 2009.08.28-tól.
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