Balatonszılıs község Ónkormányzatának
4/1997. (V. 30.) rendelete
Balatonszılıs község címerérıl, zászlajáról
Balatonszılıs község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tırvény 1.§ (6) a) pontjában biztosított jogkörében a település jelképeirıl és
azok használatáról az alábbi rendeletet alkotja:
I.
Az önkormányzat jelképei
1.§. Balatonszılıs község címere és zászlaja mint a település múltjára utaló; díszítı
szimbólumok az önkormányzat jelképei, melyek védelem alatt állnak.
II.
A település címerének leírása
2. §.(1) Kerektalpú pajzsba foglalt címerkép, melyen zöld színő hármas halmon a község XV.
századi eredető gótikus temploma áll, erıdfallal körülvéve.
A templomkép mögül két egymáson átcsavarodó ezüst szılıvesszı emelkedik ki
"életfaként":
A pajzstalpon ezüst hullámos mezıben egy kék hullámos pólya látható.
A XV. századi gótikus templom (református templom) ritka építészeti kincs, kiemelt
„A” kategóriás mőemlék, mellyel kevés település büszkélkedhet Barokkizált
toronysisakja és formai, építészeti tömege egyedi látványt nyújt
A szılı-életfa az évszázados mővelıdéskultúra és élniakarás jelképe. A szılı a község
megnevezésében is szerepel.
A pajzstalpon látható ezüst mezıben hullámzó pólya a Balaton jelképe, mely szintén
névadó tényezı.
A kerektalpú pajzs oromdísze (fedele) egy ötleveles veres béléses korona (nem
rangkorona), melynek viselésére minden településnek joga volt. Korona vagy sisakdísz
nélküli címer heraldikailag helytelen, mert a pajzsforma a védıfegyvert ábrázolja, mely
nem létezhet az azt tartó személy vagy közösség nélkül. E személynek vagy
közösségnek szimbóluma a sisak, vagy korona. oromdísz.
(2) A 2.§.(1) bekezdésben leírt címer rajza az, 1. számú mellékletben található.
A címer használatának köre és szabályai
3.§. (1) Balatonszılıs község címere a település történelmi múltjára és mai jellegzetességére utaló
jelkép, a Magyar Köztársaság címerét nem helyettesítheti.
(2) Az önkormányzat címerét használni lehet:
–
–
–
–
–
–

az önkormányzat pecsétjén, illetıleg bélyegzıjén,
az önkormányzat zászlaján,
az önkormányzat és szerveinek lévélpapírjának fejlécén és borítékon,
a községháza helyiségeiben,
az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó
kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,
a község közigazgatási határánál lévı táblán.
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(3) Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználás esetén a címer használatáért gyártási és
forgalmazási díjat kell fizetni.
(4) A díj a várható kereskedelmi árbevétel 1-5 %-a közötti összegben állapítható meg. IIyen
célú felhasználás engedélyezését, és a díj mértékét a polgármester javaslata alapján a
Képviselı-testület állapítja meg.
4.§. (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
- a kérelmezı megnevezését, címét
- a címerhasználat célját,
- az elıállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),
- az elıállítás anyagát,
- a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén annak módját,
- a címerrel díszítendı tárgy mintapéldányát, rajzát stb.
(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
- az engedélyes megnevezését és címét,
- az elıállítás anyagát,
- az engedélyezett felhasználás célját,
- az elıállításra engedélyezett mennyiségét,
- a terjesztés, forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
- amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét
(3) Indokolt esetben a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja.
III.
A település zászlajának leírása
5.§. (1) A település zászlaja függızászló. Felsı részén fehér mezıben a 2.§. (l) bekezdésen leírt
címer látható. Az alsó rész két szélén kék-zöld-kék csíkozás látható középen fehér sáv
elválasztással. Hátsó része megegyezik az elsıvel, azzal a különbséggel, hogy a fehér
felsı mezıben nincs címer. A zászló vége középen rombusz alakban végzıdik.
(2) A zászlón megjelenı színek árnyalati tónusa a címerpajzson megjelenı színekkel azonos,
illetve azt leginkább megközelíti.
(3) Az önkormányzat zászlaját a polgármesteri hivatalban kell elhelyezni.
(4) A 4. §.(1) bekezdésben leírt zászló rajza a II. számú mellékletben található.
A zászló használata
6. §.(1) A zászló használható
- hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,
- a település életében jelentıs események, ünnepségek, rendezvények alkalmából,
- minden, a településsel összefüggı vagy az önkormányzat részvételével rendezett
eseményen.
(2) A zászló elıállításának engedélyezésénél a címerre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.

2

IV.
Záró rendelkezések
7.§.

Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható, aki a község
címerét és zászlaját engedély nélkül vagy a használatra vonatkozó engedélytıl eltérı módon
használja fel, továbbá az, aki a címer és zászló használatát szabályzó rendelkezéseket
egyéb módon megszegi vagy kijátssza. *
(* A szövegrészt beiktatta a 2./2000. /III.1./ önkormányzati rendelet)

8.§.

Jelen rendelet 1997 június 1. napján lép hatályba. A község hirdetıtábláján történı
kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Balatonszılıs, 1997. május 30.
Nagy Lajos
polgármester

Panyi Szilvia
jegyzı

3

