
Ábrahámhegy Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

3 /2004. (II.15.) rendelete

az Önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről

Ábrahámhegy Község Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. §. (2) bekezdés f.) pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1.§.

Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára, de jelenére is utaló díszítő 
szimbólumok: a címer, a zászló ( lobogó) és az önkormányzat pecsétje.

2.§.

A címer leírása: felül egyenes, alul lekerekített, csúcsban végződő 4:5 arányú álló pajzs, amely 
egy jobb és bal oldali részre van osztva. A baloldali része középen enyhe ívelésű domborulattal 
két mezőre van osztva. A felső kék mezőben a Szent Iván kápolna stilizált ezüst színű képe, az 
alsó zöld mezőben egy aranyszínű szőlőfürt látszik. A jobboldali rész három mezőből áll, legfelül 
zöld mezőben aranyszínű sütő nap, ez alatt fehér hullám mező, alul pedig kék mezőben ezüst 
színű hal látszik a címerben. A címer szegélye, osztóvonalai  feketék. A pajzs felső éle felett 
Ábrahámhegy felirat található, amely annak teljes szélességét kitölti.

3.§.

(1) A zászló leírása: A zászlólap mérete – a zászlórúd felöl nézve 90 cm széles és 150 cm hosszú 
téglalap – fehér alapú. A felső részén középen helyezkedik el a község címere, felirat nélkül, 
amely csúcsrésze az alsó részbe benyúlik. Alatta zöld-kék színű ( 2,5:20 ) pólya húzódik a bal 
alsó szélétől ( 2,5:20 ), jobb alsó szélétől 6,5:20 ) haránt irányban, felette a község neve, 
aranyszínű betűvel.

(2) A  lobogó  leírása:  A  lobogó  függőleges  szimmetriatengelyével  párhuzamos   1/3-os 
osztásvonalán helyezkedik a község címere, amelyet a címer közepétől balról jobbra körívben 
övez a község neve aranyszínű betűvel. A lobogó felső szegélyét 1/22-es arányban egy zöld, 
alatta két csík szegélyezi, amíg alsó szegélyét 2/22-ed arányban egy zöld és felette kék csík 
szegélyezi a fehér mezőt.

(3) A zászlóban és a lobogón a címer színeit kell a 2.§. szerint használni.

(4) A községi zászló és lobogó mérete 90:150 arányú lehet.
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4.§.

(1) Az  önkormányzat  pecsétjének  leírása  :  A  kör  alakú  pecsét  külső  körívét  követi  belül 
„Ábrahámhegy Község Pecsétje” feliraton belül a község név nélküli címere.

(2) Az  önkormányzat  körpecsétje  lehet  pecsétnyomó,  illetőleg  gumibélyegző.  A  pecsétnyomó 
esetében a legkisebb 40 mm, a gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm átmérőjű lehet.

5.§.

(1) Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a.) az önkormányzat körpecsétjein,
b.) az önkormányzat zászlaján és annak változatain,
c.) az  önkormányzat  szerveinek,  a  polgármesternek,  az  alpolgármesternek  készített 

levélpapírok fejlécén, borítékján, levelezőlapján, illetve névjegyén,
d.) az  önkormányzat  által  kiadott  díszokleveleken,  emléklapokon,  kitüntető  vagy 

emlékérmeken,
e.) a  községháza  épületének  bejáratánál,  dísztermében  (  tanácskozó  termében  )  és  más 

protokoláris célt szolgáló helyiségeiben,
f.) az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban,
g.) az  önkormányzat  és  szervei  által  megjelentetett,  a  település  életével  foglalkozó 

kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,
h.) a községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblákon.

(2) Az (1) bekezdés g.) pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa 
készített kiadványokon, vagy jellegzetes termékeken az önkormányzat címerének használatát 
– kérelemre – a képviselő-testület engedélyezheti.

(3) Kereskedelmi,  vagy  reklámcélú  felhasználásért  1.000  –  100.000,-Ft-ig  terjedhető 
címerhasználati díjat állapíthat meg a képviselő-testület.

(4) A képviselő-testület a címer-felhasználási engedélyt indokolt esetben visszavonhatja.

6.§.

(1) Az önkormányzat zászlaja a községháza dísztermében kerül elhelyezésre.

(2) Az önkormányzat zászlaja 1996. évben ünnepélyes keretek közt fel lett szentelve.
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(3) A zászló vagy lobogó méretarányos változatai használhatók:
a.) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,
b.) a  község  életében  jelentős  események,  ünnepségek  és  rendezvények  alkalmából  más 

hivatalos zászlóval együtt,
c.) a képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén,
d.) nemzeti,  illetőleg helyi  gyászesemény alkalmával  a fekete zászlóval  együtt,  félárbocra 

eresztve,
e.) minden,  a  községgel  összefüggő,  vagy  az  önkormányzat  részvételével  rendezett 

eseményen.

(4) A zászló felhasználásának engedélyezésére a címerre vonatkozó rendelkezések az irányadók.

7.§.

(1) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az önkormányzat és más bel-, illetve külföldi 
önkormányzatok  közötti  kapcsolatokban  protokoláris  célból,  illetőleg  szerződések, 
megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső működésével és szervezeti 
felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használhatók.

(2) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

8.§.(1)

(1) Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérő, vagy a közösséget sértő 
módon használja fel, az tiltott kirívóan közösségellenes magatartást követ el és 50.000,-Ft-
ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az eljárást a képviselő-testület vagy a polgármester kezdeményezhet.

(1) Beiktatta a 11/2012 (VII.25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012 július 26-tól
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9.§.

E  rendelet  kihirdetése  napján  lép  hatályba.  Hatálybalépésével  egyidejűleg  az  önkormányzat 
jelképeiről és azok használatának rendjéről szóló 22/1995.(XII.29.) rendelete, valamint annak 
módosításáról szóló 5/1996.(III.27.) rendelete hatályát veszti.

Ábrahámhegy, 2004. február 09.

Gáspár József Soltész Attila
            polgármester    körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2004. február 15.

Soltész Attila körjegyző

A rendelet kifüggesztve: 2004. február 15.

Soltész Attila körjegyző


