BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2005. (IX.30.) rendelete
a jelképekről és használatukról
Berhida Városi Önkormányzata Képviselő-testülete, az Alkotmány 44. § (1) bekezdése és a
helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV tv. 1. § (6) bekezdés a.) pontjának felhatalmazása
alapján a következő rendeletet alkotja:
Az Önkormányzat jelképei
1. § Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő
szimbólumok: a címer és a zászló.

I. Fejezet
A címer leírása
2. § Az önkormányzat címere: (továbbiakban: címer) pajzs alakú, alul csücsökben végződik.
Szimmetrikusan négy részre osztott. A bal felső piros-fehér stráfozás a település korai
kialakulására utal, árpád-házi csíkozás.
A jobb felső sarokban kék alapon fentről balról jobbra lefelé húzódik négy arany csillag,
mely a település négy részből való egyesülésére utal. A sarokban egy fehér lombik a vegyipart jelképezi.
A bal alsó sarokban kék alapon látható az egyedi féltörzsű oroszlán, szájában három ágú
korbácsot tartva, mely a Bezerédy család címeréből lett átvéve. A heraldikai szakvéleményre utalva egyedisége abban rejlik, hogy még ezzel az ábrázolási formával semelyik
település címerében nem találkozhatunk.
A jobb alsó sarokban zöld alapon fehérben a templom stilizált változata került megjelenítésre, felső sarkában ezüst hold és félarcú arany nap látható.
A címer használatának köre és szabályai
3. § (1) A címert, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a.) az Önkormányzat körpecsétjén, megfelelő körirattal ellátva legkisebb 40 mm pecsétnyomó esetében, gumibélyegző esetén 35 mm átmérővel,
b.) az Önkormányzat zászlaján és változatain,
c.) az Önkormányzat szerveinek, a tisztségviselőinek készített levélpapírokon, hirdetményein, plakátjain, programjain, tervein, kiadványain,
d.) az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető, vagy emlékérmeken,
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e.) a városháza épületének bejáratánál, házasságkötő teremben és más protokolláris
célt szolgáló helyiségeiben,
f.) az Önkormányzat intézményeiben,
g.) a bevezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán,
h.) bármely, a települést, annak életét reprezentáló megyei, országos, nemzetközi eseményeken való részvétel során.
(2)

Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

(3)

A címert hiteles alakban (az ábrázolás hűségének, méretarányainak, színeinek betartásával) szabad ábrázolni.

(4)

Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse
a hiteles ábrázolást.

(5)

A címer a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia) színében is megjeleníthető. A heraldika általános szabályainak és színjelzésének meghatározásával történhet.

(6)

A nyomdai úton való előállítás esetén a címer fekete-fehér színben is felhasználható.

(7)

A címer alapján jelvény, kitűző és matrica is készíthető.

II. Fejezet
A zászló leírása és használata
4. § (1) Az önkormányzat zászlója (továbbiakban: zászló ) a zászlólap – arányában a zászlórúd felől nézve 1:2 arányú téglalap. Felső fele fehér, alsó fele világoskék, közepén a
címerrel. A zászlólap vége kék színnel rojtozott.
(2)

A zászló esetében az arányt meghatározó téglalap rövidebb oldala 1 (egy) méter.

5. § (1) A zászló lobogó formájában is használható.
(2) A zászló (lobogó), vagy annak méretarányos változatai használhatók:
a.) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,
b.) a település életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos zászlóval együtt, a testületi üléseken,
c.) a bel- és külföldi kapcsolatokban, emlék és cserezászlóként is
d.) megkülönböztetésül több település részvételével tartott rendezvényeken.
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6.§1

A jelkép előállítása, használata, forgalomba hozatala bejelentés köteles tevékenység a
polgármester felé, aki a bejelentőt a tevékenységtől eltiltja, amennyiben a 7.§-ban foglalt szabálysértést elkövette.

6/A §2 (1) Az önkormányzat jelképeinek (továbbiakban: jelkép) kereskedelmi vagy reklám
célú felhasználását és forgalomba hozatalát a polgármesternek be kell jelenteni.
Amennyiben a felhasználással vagy forgalomba hozatallal nem ért egyet, a 6.§-ban
foglaltak szerint intézkedik.
(2) A jelkép előállítására, használatának, illetőleg forgalomba hozatalára vonatkozó beje
lentésnek tartalmaznia kell:
a.)
a bejelentő nevét (megnevezését) címét,
b.)
a jelkép előállításának, felhasználásának célját, módját, az előállítandó
mennyiséget
c.)
a terjesztés, illetőleg forgalomba hozatal módját
d.)
a jelképpel díszített tárgy, elkészítendő jelkép mintapéldányát (rajzát)
(3)A bejelentésekről a (2) bekezdésben foglaltakat tartalmazó nyilvántartást kell vezetni.
7.§3
Záró rendelkezések
8.§ (1) A rendelet 2005. november 1-én lép hatályba. E rendelet alkalmazásával kapcsolatos
átruházott hatásköröket valamint eljárási rendelkezéseket az Egyes önkormányzati feladat és hatáskörök gyakorlásáról szóló 16/2005.(IX.30.) rendelet tartalmazza.
(2)4
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
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Módosította: 26/2008.(Xi.28.) rendelet 1.§-a. Hatályos: 2008. december 28-tól.
Beiktatta: 26/2008.(XI.28.) rendelet 2.§-a. Hatályos: 2008. december 28-tól.
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Hatályon kívül helyezte: 9/2012. (V.17.) önkormányzati rendelet 2.§ a) pontja. Hatályát veszti: 2012.
május 31-től.
4
Módosította: 26/2008.(XI.28.) rendelet 3.§-a. Hatályos: 2008. december 28-tól.
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