
Sátorhely Község Képviselő-testülete 

4/2000. (II. 8.) Ör. sz. rendelete 

a község címeréről és zászlajáról 

(egységes szerkezetben a 9/2000. (VIII. 25.) Ör. sz. rendelettel) 

 

Sátorhely Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 

1.§  /6/ bek. a/ pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 

 

1.§  Sátorhely község címere  pajzs alakú. A pajzs középen függőlegesen kettéosztott, bal 

oldalon sárga alapon egy búzakalász, jobb oldalon zöld alapon egy kukoricacső, a pajzs alsó 

részén pedig a sátorhelyi  csatatéri emlékhely kapuja látható. 

A pajzs felett „Sátorhely” felirat olvasható,  mely fölött egy kard fekszik. Körben felül a 

pajzsot piros foszlányok szegélyezik. 

 

2. §   Sátorhely község zászlaja téglalap alakú egyszínű fehér selyem, melyet körben apró 

piros, sárga és zöld háromszögek szegélyeznek 

 

3. § 

/1/ A község címere az alábbi esetekben alkalmazható: 

a/ a község zászlaján, 

b/ a község ünnepein, 

c/ a polgármesteri bélyegzőn 30 mm-es nagyságban, 

d/ az önkormányzat emlékérmein, a díszpolgári címmel járó okleveleken, egyéb, az 

önkormányzat és intézményei által kiadott okleveleken, 

e/ a polgármesteri hivatal dísztermében, a polgármester és a jegyző hivatali helyiségében, 

f/ a községgel kapcsolatos kiadványokon, 

g/ nemzetközi és testvértelepülési kapcsolatokban, 

h/ a polgármester és a jegyző protokolláris levélpapírjain, 

i/ jelvényként, 

j/ cserezászlókon, 

k/ egyéb esetekben, ha a felhasználás terméken jelenik meg, 

l./ az önkormányzati képviselők névjegykártyáin. 

 

/2/ A község zászlajának használata: 

a/ a község életében jelentős helyi ünnepségek, rendezvények alkalmával, nemzeti ünnepeken, 

b/ a képviselő-testület ülésein, a községháza díszítésére, 

c/ a polgármesteri hivatal ünnepségein, rendezvényein, 

e/ testvértelepülések látogatása esetén a községházára a testvértelepülés és Sátorhely zászlaját 

együttesen kell kihelyezni. 

 

4. § 

/1/ A község címerének, zászlajának előállítását, használatát kérelemre a polgármester 

engedélyezi. A használat határozott időre vagy visszavonásig engedélyezhető. 

 

/2/ Az engedélyezett céltól vagy az engedélyben meghatározott módtól eltérő felhasználás 

esetén az engedély visszavonható. 

 

/3/ Vissza kell vonni az engedélyt a község érdekeit sértő felhasználás, valamint az e 

rendeletben meghatározott szabálysértés elkövetése esetén. 

 



5. § 

/1/ A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 

a/ a kérelmező megnevezését, 

b/ a címer használatának célját, az előállítás módját, 

c/ az előállítandó mennyiséget, a forgalombahozatal célját, 

e/ a használat időtartamát. 

 

/2/ A zászló használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 

a/ a kérelmező megnevezését, címét, 

b/ a felhasználás célját, módját, 

c/ a használat időtartamát. 

 

/3/ Nem alkalmazható a címer 

a/ esztétikailag értéktelen tárgyakon, 

b/ közerkölcsöt sértő kiadványokon, 

c/ mások jogait, közérdeket vagy nyomós magánérdeket sértő módon, 

d/ ha a használat célja, a felhasználás köre alkalmas a község hírnevének csökkentésére vagy 

sérti a község történelmi múltját. 

 

/4/ A kiadott engedélyekről, érvényességük idejéről a polgármesteri hivatal nyilvántartást 

vezet. 

 

6. § 

/1/ A község címerét kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni. 

 

/2/ A címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást. 

 

/3/ A címer elemei önállóan nem alkalmazhatók. 

 

/4/ Nyomdai úton történő előállítás esetén a címer fekete-fehér színben is felhasználható, ill.  

engedélyezhető, hogy a címer az előállításhoz felhasznált anyag /pl. fa/ színében kerüljön 

előállításra. 

 

/5/ A község címerének eredeti példányát el kell helyezni a polgármesteri hivatal irattárában. 

 

 

7. § 

Szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki: 

 

a/ a község címerét vagy zászlaját engedély nélkül előállítja vagy forgalomba hozza, a címert 

engedély nélkül használja, 

b/ a a címer vagy zászló előállítására és forgalomba hozatalára, valamint a használatra 

vonatkozó engedélyben írt feltételeket megszegi, 

c/ a pecsétről másolatot készít vagy a pecsétet jogosulatlanul használja, 

d/ a pecsét lenyomatát engedély nélkül készíti el, illetve ábrázolja vagy azt az engedélytől 

eltérően használja. 

 

8. §  

/1/ Ezen rendelet 2000. szeptember 1. napján lép hatályba. 

 



/2/ Kihirdetéséről a körjegyző az SZMSZ-ben meghatározott módon gondoskodik. 

 

Sátorhely, 2000. augusztus 21. 

 

 

Jónás Ferenc     Zimmermann-né dr. Kovács Anikó 

polgármester      körjegyző 

 

 


