Berekfürdő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
22/2012.(VI.01.), 33/2009.(X.01.), 13/2002.(V.15.) és a 11/2000.(IV.17.) sz. Önkorm. rendelettel
módosított 11/1993.(VI.19.) Önkorm. rendelete
Berekfürdő község címerének és zászlójának létesítéséről
és használatának rendjéről.
(Egységes szerkezet.)
Berekfürdő Község Önkormányzata az általa alapított címer és zászló használatáról a következő
önkormányzati rendeletet alkotja.
A címer leírása
1. §
Berekfürdő község címere vörössel és kékkel vágott csücskös talpú pajzs. A pajzs felső részében
középen lebegő emberarcú nap. A pajzs zöld színű hullámvonalú ikerpálya. A pajzsot zöld színű
tölgyfaág kartus övezi. A tölgyfaágak alsó találkozásánál 1992., míg a címer pajzs része fölött arany
színezetű nagybetűs Berekfürdő felirat olvasható.
A címer használatának köre
2. §
(1) A község címere kizárólag díszítő és utaló jelképként használható.
(2) A község címere díszítő és utaló jelképként külön engedély nélkül alkalmazható.
a) a képviselő-testület, a képviselő-testület hivatala felhívásain, tervein, megállapodásokon,
szerződéseken;
b) a képviselő-testület meghívóin;
c) a képviselő-testület által alapított és kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető és
emlékérmeken;
d) a képviselő-testület által szervezett ünnepségeken, rendezvényeken;
e) a község pecsétjén.
(3) A címer engedéllyel felhasználható szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek által is
a) idegenforgalmi propaganda kiadványokon;
b) jelvényeken;
c) emlék és ajándéktárgyakon.

(4) Az állami és községi címer együttes használata esetén az állami címernek – elhelyezésével,
méretével – elsőbbséget kell biztosítani.
A címer használatának módja
3. §
(1) A község címerét kizárólag hiteles alakban – az ábrázolás hűségének, méretének, színeinek
megtartása mellett – szabad használni.
(2) Esetenként megengedhető, hogy a címer a tárgy anyagának természetes színében (fém, fa, bőr)
készüljön.
(3) Nyomdai úton való előállítás esetén a címer fekete-fehér színben is alkalmazható.

(4) A címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az a hiteles ábrázolást ne sértse.
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A címer előállításának, használatának,
forgalomba hozatalának engedélyezése
4. §
(1) A község címerének a 2.§ (2) bekezdésében meghatározott célra történő előállítása, felhasználása
külön engedély nélkül történhet.
(2) A címernek a rendelet 2.§ (3) bekezdésében felsorolt esetekben történő felhasználását, előállítását
csak engedéllyel lehet végezni.

(3) 1A címer használatát a Képviselő-testület engedélyezi.
(4) 2Az engedély a kérelmező által meghatározott időpontig érvényes, mely meghosszabbítható. Erről
az engedélyben kell rendelkezni.
5. §

(1) 3A címer használatának engedélyezése iránt kérelmet a képviselő-testülethez kell benyújtani.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmező szerv, személy nevét és címét
b) a címer előállításának, felhasználásának célját, módját, előállítás esetén a készítendő
mennyiséget
c) a címer használatának időtartamát
d) a forgalomba hozatal vagy terjesztés módját
e) a címerrel díszített tárgy mintapéldányát (fényképét, rajzát).

(3) A címer előállítására, használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell
a) az engedélyes megnevezését, címét
b) az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését
c) a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát
d) a terjesztés és forgalomba hozatal módját, mennyiségére vonatkozó kikötéseket
e) a felhasználással kapcsolatos egyéb előírásokat.
(4) A kiadott engedélyről, az érvényesség határidejéről nyilvántartást kell vezetni.
(5)4
6. §
(1) A címer elkészíthető díszplakett és címerjelvény formájában is.
(2)5
(3) A díszplakett tokban, kivételes alkalmakkor, és kiemelkedő személyiségeknek adományozható.
Az adományozásról, annak időpontjáról és az adományozott nevének címerének feltüntetésével
nyilvántartást kell vezetni.
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7. §
(1) Berekfürdő község zászlója téglalap alakú, fehér színű selyem, oldalán körben arany rojtozattal.
Középen mindkét oldalán a község címere természetes eredeti színezetben található.
A címerpajzs felső peremén Berekfürdő felirat szerepelt nagybetűs arany színezéssel.
(2) A zászló méret aránya 5:3, alapmérete 1,5 m x 0,9 m.
(3) A zászló két oldalán lévő címer átmérője: 50 cm.
A zászló használatának köre
8. §
(1) A község zászlója használható
a) a községházán nemzeti ünnepek alkalmával
b) rendezvényeken.
(2) A zászló előállítására, forgalomba hozatalára, forgalomba hozatalának engedélyezésére
vonatkozóan a 4.§ előírásait kell alkalmazni.
Vegyes rendelkezések
9.§
A községi és a nemzeti zászló együttes alkalmazása esetén a községi zászló nem lehet nagyobb a
nemzeti zászlónál, a nemzeti zászló jelentőségének érvényesülését kell biztosítani.
10.§
(1)6
(2) Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(3)7 A rendelet kihirdetéséről a Berekfürdő Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 26/2006.(XII.12.) sz. Önkorm. rendelet 29. § (6) bekezdése alapján a jegyző
gondoskodik.
(4)8 A rendeletet a www.berekfurdo.hu honlapján közzétételre kerül.
/: Dr. Hajdu Lajos :/
polgármester

/: Potornainé Szűcs Katalin :/
jegyző

Záradék:
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
A rendelet a helyben szokásos módon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kihirdetésre került.
Berekfürdő, 2012. június 1.
/: Potornainé Szűcs Katalin :/
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