JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
4/2002. (III. 15.) rendelete
Jászladány nagyközség jelképeiről és a jelképek használatáról

Jászladány
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 1. §. /6/
bekezdés a./ pontjában és a 16. §. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazása alapján
a nagyközség jelképeiről, és a jelképek használatáról az alábbi rendeletet alkotja.

I.

FEJEZET

A nagyközség címere
1. §.
/1/ A nagyközségi címer leírása:
Egy pajzs alakot balról arannyal árnyékolt piros színű, míg jobbról ezüsttel
árnyékolt kék színű liliom díszít és fon körül. A pajzsban kék mezőben egy kardot
tartó, vállig látszó kar. A kar alatt hatágú arany csillag, a kar fölött hatszirmú ezüst
virág. A pajzs tetején arany koronával koronázott sisak, tetején – szájában
gyűrűvel – fekete madár áll.
A pajzs alatt felirat: Jász-Ladány 1828.
A színek jelentéstartalma a következő:
Arany (Nap) értelem, ész, hit, tekintély, erény, erkölcsösség;
Ezüst (Hold) bölcsesség, tisztaság, ártatlanság, szemérmesség;
Vörös (Mars) hazaszeretet, önfeláldozás, tenni akarás, nagylelkűség;
Kék (Jupiter) szabadság, szeretet, remény, boldogság, szépség, egészség.
/2/ A címer rajzát a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

A nagyközségi címer használata
2. §.
/1/ A község címere csak díszítő és utaló jelképként használható fel, hatósági
tevékenység során nem alkalmazható.

-2/2/ Ha a Magyar Köztársaság címere, illetőleg a címeres körbélyegző használata
kötelező, az önkormányzati címer, illetőleg címeres körbélyegző egyidejűleg nem
használható.

3. §.
A nagyközség címerét – e rendeletben meghatározottak szerint – a következő
célokra lehet felhasználni:
a./ Az önkormányzat meghívóin
b./ a község önkormányzatának, tisztségviselőinek, a képviselő-testület
bizottságának felhívásain, hirdetményein, egyéb plakátjain, tervein,
önkormányzati és nem önkormányzati szervekkel kötött megállapodásokon és
szerződéseken,
c./ az önkormányzat által alapított díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető- és
emlékérmeken, jelvényeken,
d./ a nagyközség történetével, fejlődésével, életével foglalkozó kiadványokon
e./ a nagyközségi ünnepségeken, rendezvényeken és azok meghívóin, propaganda
anyagain
f./ a nagyközség nemzetközi kapcsolataiban és idegenforgalmi propagandában
g./ az önkormányzat bizottságai, tisztségviselői által az önkormányzat megbízásából
eredő tevékenységük során használt levélpapíron, névjegykártyákon
h./ a községháza hivatalos helyiségeiben
i./ díszítő elemként a nagyközség középületein
j./ a nagyközség életét bemutató megyei, országos és nemzetközi eseményeken való
részvétel alkalmával
k./ a nagyközségi székhelyű alapítványok, közhasznú társaságok, társadalmi
szervezetek kiadványain, reklám- és propagandaanyagain.

4. §.
/1/ A nagyközség címerét kizárólag hiteles alakban, a címerkép méretarányainak és
színeinek megtartásával szabad ábrázolni, valamint a hiteles ábrázolás sérelme
nélkül kicsinyíteni.
/2/ Nyomdai sokszorosítás esetén a címer fekete-fehér színben is ábrázolható.
/3/ Egyedi előállítás esetén engedélyezhető, hogy a címer az előállításkor felhasznált
anyag (fa, fém, pecsétviasz, stb.) színét viselje.
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A címer előállításának, használatának és forgalomba
hozatalának engedélyezése
5. §.
/1/ A nagyközség címerének előállítását, használatát és forgalomba hozatalát ( a
továbbiakban: használat) a Polgármester engedélyezheti.
/2/ Engedély nélkül használhatják a 3–ban felsorolt esetekben:
a./ a Képviselő-testület tagjai,
b./ a Képviselő-testület bizottságai,
c./ a polgármester, az alpolgármester és a jegyző

6. §.
/1/ A címer előállítására, használatára illetőleg forgalomba hozatalának
engedélyezésére vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a./ a kérelmező nevét és címét
b./ a használat célját és módját
c./ az előállítani kívánt mennyiséget (db)
d./ az előállításhoz felhasználni kívánt anyagot
e./ a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módját
f./ a címerhasználat időtartamát
g./ a címerrel díszítendő tárgy, kiadvány mintapéldányát (rajz, fénykép, másolat)
h./ a felhasználásért felelős személy megnevezését
/2/ A címer előállítására, használatára, illetőleg forgalomba hozatalára vonatkozó
engedélynek tartalmaznia kell:
a./ a használatra jogosult szerv, személy megnevezését és címét
b./ az előállítás engedélyezett anyagát
c./ az engedélyezett felhasználási célt
d./ a felhasználás idejét, ill. az engedély érvényességének időtartamát
e./ a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára, mennyiségére vonatkozó
esetleges kikötéseket
f./ a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb kikötéseket
/3/ A címer alapján jelvény (kitűző) és matrica is készíttethető.
/4/ A kiadott engedélyekről nyilvántartást kell vezetni.

-4II. F E J E Z E T
A nagyközség zászlaja
7. §.
/1/ A nagyközség zászlaja:
A zászló színe kék, a közepén világosbarna alapon a nagyközség címere.
Anyaga selyem.
A nagyközség zászlaját a községháza épületében kell elhelyezni.

A zászló használata:
8. §.
A zászló használata:
a./ nemzeti ünnepek alkalmával
b./ a képviselő-testület ülésein és más jelentősebb helyi események alkalmával
c./ megkülönböztetésül több település részvételével tartott rendezvényeken
d./ a nagyközség belföldi és külföldi kapcsolataiban, emlék- és cserezászlóként

A zászló előállításának, használatának és forgalomba
hozatalának engedélyezése
9. §.
/1/ A zászló – a szín és méretarányok megtartásával – más anyagból és méretben is
előállíthatóak.
/2/ A zászló készítésére és használatára a polgármester ad engedélyt.
/3/ A zászló előállítására, használatára és forgalomba hozatalára a 6. §-ban
foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.
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A

pecsét
10. §.

A település pecsétje kör alakú, közepén a település címerének kicsinyített kontúrrajzát ábrázolja, melyet körben felirat övez: „Jász-Nagykun-Szolnok Megye
JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG 2000”.
10. §.
/1/ A pecsétből egy darabot kell készíttetni, amelyet a polgármester őriz.
/2/ A pecsét használható:
a./ a Képviselő-testület ünnepi üléseinek meghívóján,
b./ helyi kitüntetések, elismerő díjak és címek adományozási okiratain.

IV. F E J E Z E T
Vegyes és záró rendelkezések
1

12. §.

13. §.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Jászladány, 2002. március 6.

/: Dankó István :/
polgármester

1

/: Lajkó Terézia :/
jegyző

Hatályon kívül helyezte a 16/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2012. 06. 23-tól

