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RENDELETE
Pdpasalamon kiizs6g cimerdrdl, zdszlaifir 6l
P6pasalamon Kcizs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete az helyi cinkorm6nyzatokr6l
sz6I6 1990. 6vi LXV. tcirv6ny 1. $ (6) bekezd6s a) pontja 6s 16.$ (1) bekezd6s6ben
biztositott jogkcir6ben a kcizs6g cimer6r6l 6 z6szlajfu61, valamint azok hasznillatdr6l, az
al6bbi rendeletet alkotja.

I.FEJEZET

..'

Pdpasalamon kiizs6g Onkormr{nyzatdnak cimere

1.

S.

kcizsfg cimer6nek Ieirdsa: zold szinfi h6romszcigii pajzs. A pajzs alakjdnak
szerkeszt6s6n6l kiindul6 idomT:8 oldalar6nyri tlgLaIap, melynek k6t oldala, az oldalak

A

fels6 egy harmaddt6l ivesen folytat6dik 6s csricsban 6ri el egym6st. A
pajzsder6koneziist hull6mos p61ya, mely a pajzsot k6t egyenl6 rlszre osztja.A pajzsf6n
h6rom arany liliom, a fels6 sorban kett6 , alattuk kciz6pen egy, M a\s6 mezfben ket
eziist fejf(, barna nyel(i, 6ltikkel kifele n1z6 , Andrds -kereszt m6dj6ra egymdsra
helyezett fejsze a kcizs6g legr6gebbi pecs6tnyom6i6r6l ismert szimb6lum.
A szinek 6s szimb6lumok jelent6startalma:
zcild a term6szet , az erd6,
eziist a viz , a kcizs6g mellett foly6 patak ,
arany liliom a tisztas6g, f6ny 6s 6let
fej sze : fizikai munka be'c siilete, gyarapod6s.

A cimer hasznillatflnak kiire
2.

6s szabdlyai

S.

(1) A kozslg cimere a telepiil6s tcjrt6nelmi mriltj6ra 6s mai jellegzetess6g€re utal6
jelk6p, a Magyar Kcizt6rsas6g cimerdt nem helyettesitheti.
(2) A cimer a jogszab6lyokban foglalt hat6sdgi tev6kenys6gvagy elj6r6s sor6n nem
lehet alkalmazni.
(3) A cimer enged6ly n6lkiil haszn6lhat6:

a)

akozslghilzdn 6rzott z6szI6n,

b) a kozslghina 6piilet6n,
h6zass6gkcit6 term6ben,

tandcskoz6termdben, irodahelyis1gdben,

z

c)

az dnkormilnyzat int6zm6nyei irod6iban,

d) a k6pvisel6-testtilet iil6sein, az cinkormilnyzat 6ltal szervezett i.innepi
rendezv6nyeken,

e) a

k6pvisel6-testiilet 6Ital kiadott

a

kcizs6g 6let6vel foglalkoz6

kiadv6nyokon,

Da

k6pvisel6-testiilet 6ItaI kiadott eml6klapokon , diszokleveleken,
jelv6nyeken, valamint a k6pvisel6-testtilet 6Ital alapitott kitiintet6seken,

\,/

(4)

g)

a polgdrmester, alpolg6rmester €'skoqegyz6 eItaIhaszn1lt lev6lpapfron
borit6kon.

h)

a kcizs6gbe vezet6

,

utak mellet kihelyezett t6b16kon.

pontjdban meghatilrozottakon kiviil m6s jogi szem6ly
sz6mdra az illtala kdszitett kiadv6nyokon, vagy jellegzetes term6keken az
cinkormdnyzat cimerdnek haszn6latdt - k6relm6re - a polg6rmester javaslata
etged1rvezi az cinkormdnvzatr hat6s6gi iigvekre

A (3) bekezd6s a)-h)

xt#jffi fl#il:o':"r';;H

(5) Kereskedelmi vagy rekT6mc6hi felhasznhldsa eset6n a cimer haszndIat6irt
gy6ttdsi 6s forgalmazdsi dijat kell fizetni. A dij m6rt6k6t a polg6rmester
javaslata alapjiln a k6pvisel6-testtilet 6llapitja meg.
(6) A dij meg6llapitilsa trirt6nhet egy cisszegben, 6vi 6taI6ny form6j6ban, vagy el6rt
drbev6tel ar6ny6ban.
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(1) Acimerhaszndlatdravonatkoz6klrelemnektartalmazniakelL:

) a k6r eImez6 me gnev ez6s6t, cim6t,
b ) a cimerhasznillat cdIj6t,
c) az el66llftani kivdnt mennyisdget (darabszdmot),
d) a cimer eI6ilIIitdsdnak anyag6t,
e) aterjeszt6s, illetve forgalomba hozatal. eset6n ennek m6djdt,
f) a cimenel diszitend6 tArgy mintap6ld6ny6t (rajz6t, f6nym6solat6t stb).
a

(2) A cimer haszn6lat6ra vonatkoz6 engeddlynek tartalmaznia kell:

a) az enged6lyes megnevez6sdt €s cim6t,
b) az et66llitils anyag6t,
c ) az enged€Iyezett felhaszn{Iils c6ljdt,
d)azel6ilIlitSsraengedllyezettmennyis6get,
e) aterjeszt6s, a forgalomba hozatal m6dj6ra vonatkoz6 esetleges kikcit6seket,
/,) amennyiben a cimer haszndlat61rt dijat kell fizetni, a di cisszeg6t.

J

1 ) A kiadott enged6lyekr6l a Korje gyz6s6g Hivatala nyilvdntart 6st v ezet.
(2) Az enged6ly kiad6s6t meg kell tagadni , ha a rendelet 4. $-6ban foglaltak betart6sa nem biztositott , vagy cimer tervezett hasznfllata a telepi.il6s hirnev6t

(

s6rten6.

(3) A kiadott enged6lyt a polgdrmester visszavonhatja ,ha a cimer hasznilIata az
enged6lyben foglaltakt6l elt6r6en, vagy a telepiil6s hirnev6t- illet6leg a cimer
szimb6likus jelleg6t s6rt6 m6don tcirt6nik.

4.$

(l) Az cinkormdnyzat cimer1nek kicsinyit6se csak olyan mdrtdkfi

lehet, hogy az ne

s6rtse a hiteles 6br6zoI6st.

(2) Amennyiben nincs lehet6s6g az cinkormdnyzat cimer6nek eredeti szinben

va16

6brdzol6s6ra, akkor az csak a hordoz6 tfugy anyag6nak (f6m, fa,b6r, ker6mia stb.)
szinflben, de a heraldika 6ltal6nos szabdlyainak megtartdsdval tcirtdnhet.

IL FEJEZET
P6pasalamon kiizs6g Onkorm6n yzata zdszlaja

s. s.

A telelepiil1s zilszI6ja 6116 tlglaIap alakri, szine:zold-arany(sdrga)-zci1d, vizszintesen
tagolva. A zdszI6 k6t sz6I6n l/4- I/4 r6sz zold szin,2l4 rdsz arany (s6rga) szinben .Az
arany (sdrga) r1szben,kozlpen Pdpasalamon kcizs6g cimere .

Azdszlf haszndlata
6.S
(1) A zdszI6 m1retardnyos v6ltozatai haszn6lhat6k:
a)hivatalos 61lami iinnepek alkalmdval a Magyar Kcjzt6rsasdgz6szlaj6val egytitt,
b) a telepiil6s 6let6ben jelent6s esem6nyek, iinneps6gek 6s rendezv6nyek
alkalm6b6 l, md s hi vat alo s zdszl6v aI (zdszl6kkal) e gyti tt,
c,) a k6pvisel6-testtilet iil6s6nek helyszin6n,
d) nemzeti, gy6szesem6nyek alkalm6val a fekete zdszI6vaI egyutt, f6l6rbocra
eresztve,
e) minden, a telepill6ssel cisszefil gg6 vagy az cinkormfinyzat rlszv1tellveI rendezett
esem6nyen.

2) A z6sz\6 eI66llitas6nak engedllyezls1nll a cimerre vonatkoz6 szabdlyokat kell
alkalmazni.

A

1

Zdr6 rendelkezdsek
7. $.
AkJ az cinkorm6nyzat jelk6peit jogosulatlanul, az enged6lyt6l elt6r6en vagy kcizciss6get
s6rt6 m6don haszn6lja fel, szab6lys6rt6st kcivet el, 6s 30 000 Ft-ig terjed6 plnzbirsfuggal

sfjthat6.

A

szab6lys6rt6si ellfirds - az cinkormdnyzat jelk6peinek enged6lyt6l
- nem ztqak,r a haszndlatra vonatkoz6 enged6ly visszavon6s6t.

eItlrl

haszndlata eset6n

8.

S.

(1) A rendelet kihirdet6se napjdn l€p hatilLyba, rendelkezdseit 2002 janudr 1. napj6t6l
kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdet6s6r6l a Korjegyz6 gondoskodik.

f

Pf,pasalamon kozsdg cimere

A dmer leinisa:
ZOtd szinff hdromsziigfi pajzs. Apajzsder'6kon ez-ist hullf,rnos p6lya, mely a pajzsot
lrr6t egyenl6 tiszre osztja. A prizsfln hdrorn ftrany liliom, a f'els6 sor'l*an kett6,
alattuk kcrzepen eg'v. Az als6 mezdben k€t eztist fejfi,barna nyehi, €Itikkel kifele
nfu6, Andrds .kereszt m6di/ara ep;ymdsra helyezett fejsze.

Acimer $zcrkesztdse

\-'

€s boritdsa:

Apafrs alakidftak szerkesztdsdndl a kiinclul6 idom egy 7;8 oldalarlnyd tdglalap,
melynek k€t oldala az oldalak a felsd eggrharmadtdl ivesen folytat6dik, ds igf csfcsban
€rik el egymdst.
Szfuei: arany, (sirga)
ezr.ist,

(fehir)

lombzold (pantone 369)
rn€Iybarna (pentone 478)

A cfurrer rnagyardzata:
z6ld szin a term6szetet, az erddt jeik6pezi, az eztist hull:{mos sdv a kozs€g mellen
folf.6 Bitvapatakot irrttatia eszunkbe. A h:lrom arany liliom a tisztas{.got, a f6nyt 6s az €letet
szimbolizili4 r'alamint a templom vdd6szentje, Keresztel6 Szent.lfnos brin n6llnil val6
sztilet€si:re uul. A kdt keresztbe ford(tott fejsze a kozsdg tegr€gebbi ismert pecs€tnyomoidrol, a folytonossdg oki.bril kerrilt a cimerre, ezen kfvr"il ttt\zikai munka becsriletdt
€s az i4lrala qal6 g1'arapod.'4st ielk€pezi.

A
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A kozseg zrtnzJLaiflmak szinei:
?:3 oldalar.inyri, k6t rovidebb oldaldn n€gy rcszben oszrorq feltit €s arlul Li4 -1/4 sil
zalcl, kdz€pen 7/4 *zdless€gfi arany (s6rga) kelme r€sz.

Pdpa,2OO1. okt6ber 18.

DrabantAndris
uniir, graliku.s

