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Csehbánya Német Kisebbségi Települési Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló –
többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a.) pontjában és a 16. § (1)
bekezdésében, illetőleg az 1995 évi. LXXXIII. törvény 21. § (3) bekezdésében biztosított
jogkörében az önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet
alkotja.
Jelképek
1. §
Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a
címer és a zászló.
A címer leírása
2. §
(1) Csücskös talpú, egyenes oldalú, bal alsó mezőben a pajzstalptól hármas-halom
emelkedik. A hármas halom tetején aranykápolna (csehbányai kápolna) van, vörös
mezőben. Jobb felső kék mezőben arany tölgyfalevél lebeg makkal. Bal sarokból ezüst
színű hullámpólya indul.
(2) A címer rajzát és a pontos színleírást a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(3) A címer első hivatalos példányát az Önkormányzat hivatalos helyiségében kell
kifüggeszteni. További két hivatalos példányt az országos- és az illetékes megyei
levéltárban kell elhelyezni
A zászló leírása
3. §
(1) Csehbánya település zászlója 3:2 oldalarányú, fekvő téglalap alakú fehér színű kelme,
rajta – középen, a rúddal párhuzamos hossztengelyen – a település címere, a címer alatt
„CSEHBÁNYA” ez alatt pedig 2004. felirat.
(2) Csehbánya község díszzászlójának képét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
A díszzászló egyetlen példányban készül, széleit arany rojtok díszítik. A község
zászlójának használati példányait a (1) bekezdésben leírtak szerint - díszítés nélkül - kell
készíteni.
Jelképek használatának köre
4. §
(1) A község jelképeit az 6-7. §-okban szabályozott módon, ünnepélyes, illetve díszítő
szerepű jelképként lehet felhasználni, de csak úgy, hogy az ne sértse a Magyar
Köztársaság állami jelképeinek elsőbbségét.
(2) A község címere a Magyar Köztársaság címerét nem helyettesítheti.
(3) A község zászlajának használata a Magyar Köztársaság zászlajának használatát nem
helyettesítheti.
(4) Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a.) az önkormányzat körpecsétjén,
b.) az önkormányzat zászlaján,
c.) az önkormányzat szerveinek, továbbá a körjegyzőnek készített levélpapírok
fejlécén, illetve borítékján, a képviselő-testület, a polgármester felhívásain,

d.)
e.)
f.)
g.)
h.)
i.)

programjain, tervein, meghívókon, a nem önkormányzati szervekkel kötött
megállapodásokon és szerződéseken
az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy
emlékérmeken,
nemzetközi kapcsolatok során, ünnepségeken, rendezvényeken, a községben
tartott bemutatókon, kiállításokon,
a községháza épületének bejáratánál, tanácskozótermében, és más protokolláris
célt szolgáló helyiségeiben,
az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban,
az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó
kiadványokon, emléktárgyakon,
a községbe vezető utak mellett levő táblán.
Csehbánya település zászlaja
5. §

(1) A zászló lobogó formájában is használható. A zászló, illetve lobogó, vagy annak
méretarányos változatai használhatók.
(2) A község zászlója (lobogója) az alábbi esetekben használható:
a.) hivatalos állami ünnepek alkalmával, a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,
b.) a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából, más
hivatalos zászlókkal együtt,
c.) a képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén,
d.) nemzeti, megyei, illetőleg helyi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt,
félárbocra eresztve,
e.) minden, a községgel összefüggő, az önkormányzat részvételével rendezett eseményen.
f.) a község lakosságának ünnepek alkalmával a házuk díszítésére.
(3) A zászló lobogó formájában is használható.
(4) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Jelképek használatának módja
6. §
(1) A község hivatalos jelképeit csak hiteles alakban az arányoknak, az ábrázolás hűségének,
színeinek megtartásával szabad alkalmazni. Hiányos, vagy bővített jelképek használata a
hitelesség érdekében és megtévesztések elkerülésére tilos.
(2) Kivételes esetekben megengedhető, hogy a címer előállításához felhasznált anyag (kő,
fém, fa, bőr, műanyag stb.) színeiben jelentkezzék.
A jelképek használatának engedélyezése
7. §
(1) A község jelképeinek használatát nem önkormányzati szerv részére – kérelmére –
esetenkénti felhasználásra vagy huzamosabb időtartamra a polgármester engedélyezi..
(2) A jelképek szaktudományos, közoktatási és nyereséggel nem járó közművelődési célú
alkalmazása nem engedélyköteles.
(3) A község jelképeinek használatára vonatkozó engedély iránti kérelemnek tartalmaznia
kell:
a.) a kérelmező nevét és címét
b.) a jelkép előállításának módját, előállításának anyagát, használatának célját,

c.) az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),
d.) a terjesztés, illetőleg forgalomba hozatal esetén ennek módját,
e.) a jelkép használatának tervezett időtartamát, a címerrel díszítendő tárgy
mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát stb.
f.) a jelkép felhasználásáért felelős személy megnevezését.
(4) A kérelemhez csatolni kell a jelképpel díszített kiadványt vagy tárgy mintapéldányát
(rajzát, fényképmásolatát, stb.)

(5) A község jelképeinek használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a.) a jelkép használatáért felelős személy nevét, címét,
b.) az engedélyezett használat céljának megjelölését,
c.) az engedély időtartamát,
d.) a használattal kapcsolatos egyébkikötéseket
(6) A kiadott engedélyekről a Körjegyzőség nyilvántartást vezet.

Záró rendelkezések
6. §
(1) Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérő, vagy a település
közösséget sértő módon használja fel, szabálysértést követ el, és 30 000 Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
(2) E rendelet hatályba lépésének napja: 2004. augusztus 20.
E rendelet kihirdetésének napja: 2004. július 26.

Csehbánya, 2004. július 16.

Ádám Renáta
polgármester

Fülöp Lajosné dr.
körjegyző

1. sz. melléklet

Csehbánya község címerének rajza és színleírása

CSEHBÁNYA
2004

Pajzs: Csücskös talpú, egyenes oldalú
Bal alsó mezőben a pajzstalptól hármas halom emelkedik.
A hármas halom tetején arany kápolna (csehbányai kápolna) van vörös mezőben.
Jobb felső kék mezőben arany tölgyfalevél lebeg makkal.
Bal sarokból ezüst színű hullámpólya indul.

2. sz. melléklet
Csehbánya község díszzászlójának képe

