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Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete
7/1992. (XI. 30.) számú
RENDELETE
Zalaszántó község címerének és pecsétjének alkotásáról, használatának szabályozásáról.
(Egységes szerkezetben)

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete az Ötv. 10. §. C.) pontában kapott
felhatalmazás alapján a községi címer és pecsét alkotásáról, azok használatáról az alábbiakat
rendeli:

I.
ZALASZÁNTÓ KÖZSÉG CIMERE
A címer eredete és magyarázata.
1. §.
Zalaszántó már az Árpádkorban ismert település volt. E történelmi távlatokat hivatott jelezni a
Gersei Pethı család középkori eredető címerpajzsa. A címer középpontjában, a szívpajzsban,
Szántó helység régi pecsétjén látható ekevas és csoroszlya kerül.
A pecsét egy 1809. évi kárfelvételi jegyzıkönyv hitelesítése záradékán található. A 22x18
mm átmérıjő ellipszis alakú pecsét középmezejében egy-egy függıleges helyzető ekevas és
csoroszlya látható. E motívumok képjelként is közvetlen utalnak a község nevére. A pecsét
körirata SZÁNTOI HEL PO.
A Gersei Pethık címerét 1507-ben II. Ulászló megerısíti és kibıvíti a királyi család képével.
A címer késıbb 1572-es királyi megerısítésében is a címerpajzs változatlan marad, csak a
környezete változik. Címerünkben a díszítés nélküli, változatlan négyelt címerpajzsot
kívánjuk megırizni.

A címer heraldikai leírása.
2. §.

Az álló csücsköstalpú, négyelt címerpajzs 1. vörös mezejében válaszvonalból kinövı, balra
fordult aranyoroszlán; 2. kék mezejében zöld talajon jobbra fordult természethő kacsa
nádszállal; 3. kék mezejében lebegı ezüst félhold felette két aranycsillag; 4. vörös mezejében
jobbra fordult, kiterjesztett szárnyú arany sárkány.
A szívpajzsban kék alapon ezüst ekevas és csoroszlya látható.
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A címer használata.
3. §.

(1) A község címere díszítı és a község történelmi múltjára utaló jelképként használható.
(2) A címer hatósági tevékenység során nem alkalmazható.

4. §.
(1) A község címere diszítı jelképként engedély nélkül az alábbi helyeken és esetekben
használható:
-

-

a község zászlaján,
a községbe vezetı közutak mentén a község közigazgatási területének határain,
a Körjegyzıség épületén, annak házasságkötı termében, és tanácskozó termében,
a képviselı-testület meghívóin,
a képviselı-testület és az önkormányzati bizottságok programjain, tervein, felhívásain,
az önkormányzatnak más szervekkel kötött megállapodásaink, szerzıdésein,
a község történetével, életével, fejlıdésével foglalkozó kiadványokon,
a községi Önkormányzat és a községi egyesületek által alapított és adományozott
plaketteken, díszokleveleken, emléklapokon, kitüntetı- és emlékérmeken, a községben
mőködı egyesületek kiadványain, igazolványain,
a községi Önkormányzat által szervezett ünnepségeken, rendezvényeken,
kiállításokon,
a községi Önkormányzat bizottságai, továbbá tisztségviselıi által – az Önkormányzat
megbízásából eredı tevékenységük során – használt levélpapíron,
a község intézményeiben,
- a község középületeinek díszítésére.

(2) a község címere díszítı és utaló jelképként – hosszabb idıre adott külön engedéllyel –
alkalmazható:
-

nemzetközi kapcsolatokban és az idegenforgalmi propagandában,
a község intézményei, egyesületei által kiadott, és a községgel vagy az intézmények
történetével, életével, fejlıdésével foglalkozó kiadványokon,
a község kulturális intézményeinek és egyesületeinek emléklapjain, jelvényein,
érmein.

(3) A község címere díszítı és utaló jelképként esetenként adott engedéllyel használható:
-

a községet bemutató vagy a községgel összefüggı kiállításokon,
a községre utaló emlék- és ajándéktárgyakon, valamint jelvényeken,
egyéb engedélyezett esetekben.
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indokolt esetben nem községi szerveknek is engedélyezhetı – díszítı és utaló jelképként – a
címer használata.

5. §.

(1) Amennyiben a község címerét ipari, kereskedelmi, reklám, propaganda céljára, vagy
annak részeként kívánják felhasználni arra külön engedélyt kell kérni és a felhasználás csak
díjazás ellenében történhet.
(2) a díjazás mértékét az engedélyezı fix összegben vagy a bevétel meghatározott
százalékában állapíthatja meg.
(3) A címert védjegyként sem önkormányzati, sem más szervek nem használhatják.

A címerhasználat módja és engedélyezése.
6. §.
(1) A község címere a Magyar Köztársaság címerét, annak használatát nem helyettesítheti.
(2) Az állami és a községi címer együttes használata esetén az állami címernek – különösen
elhelyezésével, a címer méretével – elsıbbséget kell biztosítani.

7. §.
(1) A község címerét kizárólag hiteles alakban, a címerábrák hőségének, méretarányainak és
színeinek megtartása mellett szabad ábrázolni.
(2) A képviselı-testület engedélyével a címer természetes anyagból (fém, fa, kı, kerámia, bır,
textília, stb.), színek használata nélkül is elkészíthetı. A cimer jelvény formájában több
árnyalatú színskála helyett egy szinten is kivitelezhetı.
(3) A címer iparmővészeti alkotásnak minısülı tárgyakon történı felhasználásakor a Képzıés Iparmővészeti Lektorátus elıírásai szerint kell eljárni.
(4) A címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.
8. §.
(1) A címer a 4. §, (1) bekezdésében felsorolt esetekben külön engedély nélkül használható.
(2)A címernek a 4. §. (2) és (3) bekezdésében felsorolt esetekben történı felhasználását,
illetve forgalombahozatal céljából való elıállítását a képviselıé-testület engedélyezi.
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rendeletben foglaltakon túlmenıen külön szabályokat is elıírhat.
(4) E rendelet 4. §. (2) bekezdésében felsorolt esetekben adott engedély érvényessége
meghatározott idıpontig vagy visszavonásig szólhat. Errıl a képviselı-testület által kiadott
engedélyben kell határozni.
9. §.
(1) A község címer használatának engedélyezése iránti kérelmet a polgármesterhez kell
benyújtani.
a.) A kérelemnek tartalmaznia kell:
-

a kérelmezı nevét, címét,
a címer felhasználásának, illetve elıállításának célját és módját,
az elıállítás esetén az elıállítandó mennyiséget,
a forgalombahozatal és terjesztés módját,
ipari, kereskedelmi forgalmazás esetén a javasolt egységárat (díjat),
a címer használatának idıtartamát,
a kérelmezı szervnél a címer felhasználásáért felelıs személy nevét és beosztását.

b.) A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgya mintáját és annak egy fénykép vagy
méretarányos rajzmásolatát.
(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
-

az engedélyes megnevezését és címét,
az engedélyezett felhasználási cél megjelölését,
a terjesztés és a forgalombahozatal módjával kapcsolatos kikötéseket,
ipari és kereskedelmi forgalombahozatal esetén a fizetendı díjat,
a felhasználás idejét és az engedély érvényességének idıtartamát,
a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb elıírásokat.

(3) A kiadott engedélyekrıl és érvényességük határidejérıl a Körjegyzıség nyilvántartást
vezet a Ket. hatósági nyilvántartásra (Ket. 86. §.) vonatkozó szabályai szerint.1

10. §.
(1) Nem adható engedély a község címer használatára, ha a használat vagy forgalomba
hozatal módja, körülményei a község vagy lakossága erkölcsi érzületét sértheti.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben, továbbá akkor, ha az engedélyes e rendeletbe
ütközı szabálysértést követ el, a címerhasználati engedély visszavonható.

1

Módosította a 9/2005. (X. 26.) sz. Önkormányzati rendelet. Hatályos: 2005. november 1. napjától.
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ZALASZÁNTÓ KÖZSÉG PECSÉTJE
A pecsét leírása.
11. §.
3,5 cm átmérıjő pecsét, középen címer, felette a község neve, alatta Anno 1236. A dátum a
község legkorábbi írásbeli említésének idıpontja.

A pecsét használata.
12. §.
(1) A pecsét hatósági tevékenység során nem alkalmazható, az önkormányzat
körbélyegzıjét nem helyettesíti.
(2) A pecsét jelképként használható:
-

-

a
képviselı-testület
és
az
önkormányzati
bizottjságok
programjaink,
megállapodásaink, szerzıdésein,
a községi önkormányzati és a községi egyesületek által alapított és adományozott
plaketteken, díszokleveleken, emléklapokon, kitüntetı és emlékérmeken, a községben
mőködı egyesületek igazolványain,
a községi önkormányzat és intézményei által szervezett ünnepségek, rendezvények,
kiállítások meghívóin.

(3) A pecsétnyomót a polgármester ırzi és felel felhasználásáért.
(4) A (2) bekezdésben fel nem sorolt egyetekben a pecsét használatára értelemszerően
alkalmazni kell a címer használatára és annak engedélyezésére vonatkozó szabályokat.

VAGYES ÉS HATÁLYBA LÉPTETİ RENDELKEZÉSEK
13. §.2

2

Hatályon kívül helyezte a 12/2012. (IV. 26.) Önkormányzati rendelet. Hatálybalépés napja: 2012. április 27.
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Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetésérıl a Körjegyzı gondoskodik.

Zalaszántó, 1992. november 30.

Berta Sándorné sk.
körjegyzı

Kihirdetve: 1992. november 30.

Berta Sándorné sk.
körjegyzı

Huszti Zoltán Ferenc sk.
polgármester

