Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő Testületének
6/1999. (IV.15.) ÖR. sz. RENDELETE
a helyi címer és zászló alapításáról

Balatonfőkajár Község Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) bekezdésének a./
pontjában biztosított jogkörében Balatonfőkajár község jelképeiről és azok használati
rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

I.
BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG JELKÉPEI
1.§
Balatonfőkajár település egységének és önkormányzati autonómiájának
szimbólumai: a címer, a zászló és a pecsét.

II.
A CÍMER LEÍRÁSA
2.§
A község címere: álló, hegyestalpú négyelt pajzs, melynek egyes
mezőjén vörössel és ezüsttel hétszervágott un. Árpádsáv látható a település ősi
voltára utalva, míg a négyes mezőn a Balaton közelségére - mint meghatározó
táji egységre ill. a település nevének előtagjára utaló módon - szimbolikus kék
ezüst hullámok láthatók. A kettes mező zöld hátterén a jellegzetes helyi
építészetre utalva egy un. "kajári pince" stilizált, ezüsttel ábrázolt képe
látható. A hármas mező szintén zöld hátterén a község 1852-ből származó
pecsétjén szereplő, stilizált arany szőlőfürt látható a hajdani és jelenlegi
szőlőkultúrára utalva.

III.
A CÍMER HASZNÁLATA
3.§
(1)

A község címerét, mint díszítő és utaló jelképet a használatra jogosult az
alábbiak szerint alkalmazhatja:
a./ a megfelelő körirattal ellátott önkormányzati körpecséten, amely lehet
pecsétnyomó vagy gumibélyegző,
b./ a község zászlaján és annak változatain,
c./ az Önkormányzat szerveinek, továbbá a polgármester, jegyző
levélpapírjának fejlécén, valamint borítékján,
d./ az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető
vagy emlékérmeken.
e./ a községháza épületének bejáratánál, dísztermében, tanácskozótermében és
egyéb hivatali helyiségeiben,
f./ az Önkormányzat intézményeinek bejáratánál és hivatalos helyiségeiben,
g./ az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével
foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,
h./ a településhez vezető utak mellett a közigazgatási határnál.

(2)

A 3.§ (1) bekezdés g./ pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy
számára az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken
Balatonfőkajár címerének használatát - kérelemre - a Képviselő Testület
engedélyezheti.

(3)

A kereskedelmi-, reklámcélú és egyéb alkalmazást a Képviselő Testület a
későbbiekben szabályozza.

(4)

Amennyiben engedélyes a jelképet nem az engedélyezett formában vagy módon
alkalmazza, vagy használata bármilyen módon sérti a település érdekeit, úgy az
engedélyt a Képviselő Testület visszavonhatja.

(5)

A jelkép alkalmazása során kicsinyítése csak olyan mértékben lehet, hogy az ne
sértse a hiteles ábrázolást.

(6)

Amennyiben nincs lehetőség a község címerének eredeti színben való
ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának /fém, fa, bőr, kerámia
stb./ színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek
megtartásával történhet.

IV.
A ZÁSZLÓ LEÍRÁSA
4.§
(1)

(2)

Balatonfőkajár község zászlaja: 1 : 2 arányú (90/180 cm) fekvő téglalap kék
arany színben, melyen a címer a rúdfelőli egyharmadában helyezhető el.
Az Önkormányzat lobogója: 2 : 1 arányú (180/90 cm) álló téglalap
a zászlónál megadott színekkel, a címer a mező felső harmadában helyezhető
el.

V.
A ZÁSZLÓ HASZNÁLATA
5.§
(1)

A zászló vagy annak méretarányos változatai használható:
a./ hivatalos állami ünnepek alkalmával, a Magyar Köztársaság zászlajával
együtt,
b./ Balatonfőkajár község életében jelentős események, ünnepek és
rendezvények alkalmából más hivatalos zászlóval /zászlókkal/ együtt,
c./ A Képviselő Testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén,
d./ nemzeti, illetőleg megyei és helyi gyászesemény alkalmával a fekete
zászlóval együtt, félárbócra eresztve,
e./ minden, a településsel összefüggő vagy az Önkormányzat részvételével
rendezett eseményen.

VI.
A PECSÉT LEÍRÁSA
6.§
Az Önkormányzat pecsétje a település címerével ellátott körpecsét, melynek
körívén a felirat: Balatonfőkajár Község Önkormányzata

VII.
A PECSÉT HASZNÁLATA
7.§
A település címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel-, illetve
külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban - így különösen szerződések,
megállapodások hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső működésével
és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek
hitelesítésekor - használható.

VIII.
ZÁRÓ ÉS HATÁLYBALÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK
8.§
(1)

Aki a község és Önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, illetve az engedélytől
eltérő vagy a közösséget sértő módon használja fel, szabálysértést követ el, és
10.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2)

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Balatonfőkajár, 1999. április hó 15.

Forró Zsolt
polgármester

Bakóné Kovács Judit
jegyző

