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Sdska Település Önkormdnyzuta a helyi önkormdnyzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a./ pontjdbun kapott felhutalmuzás alapján a
köv etkező

r

endeletet alkotj

a

A IELKEPEK
1,§
Sáska kozség lakosságát, teruletét és szellemiségéttorténelmi hagyományu szabatos
jeiek szimbolizálják.
A telepulés htvatalos jelképei a címer, a diszzászlő és a díszpecsét.

A cíurn mí*isa
2.§
/i/ Sáska kozség címerének szabáiyos

ieírása:

Pajzs: áliÓ, háromszögű pajzs kék mezővel, aljában halom, ennek zöid mezejében lebegő
helyzeű, állított ezüst ekevas és csorosziya.
A halmOn stilizált ezüst templom ál1, melyet jobbrói lebegő helyzetű, arany heraldikar
liliom kísér.

A. címerpajzs alatt lebegő, hármas tagolású íves arany szalagon feketével nagybetűs
SASKA felirat látható. A településnévelőtt és után a egy-egy díszpont helyezkeciik el
l2l A címer rajzát

a

rendeiet

1.

számú mellék-lete tartalmazza.

A

címer első hivatalos példányát a polgármester hivatalos helyiségében kell
kifuggeszteni. További két hivatalos példányt az illetékes országos és megyei levéltárban kel1
13l

elhelyezni.

l4l A címer másolatai

kifiggeszthetők a kozség intézményeinek fblán, hivatalos
helyiségeiben, a községbe vezető utak mentén a település határán.

a

A LoBocó

Ése

zÁszto rcínisa

3.§

l1l Sáska település lobogója 2.1 méretaránlú, áiló téglalap alaku fehér színű
kelme, aljában alany, felette kék üzszintes pólyával. Egy pólyaszélesség a lobogó
hosszának 1/10-ed része. A színes címer a feliratos szalaggal a lobogó hosszanti
szimmetriatengeiyén, annak felülról mórt 1/3-os osztályvonalán helyezkedlk el. A lobogó
kétoidaias.

l2l Sáska telepúlészászlaja a lobogó 9a oÁ-kal történő elfbrgatásával jön

A felitatos szalag néli<uli színes címer szimmetriatengelye
1/3-os osáásvonalával esik egybe. L zászló két o1da]as.

a

létre,

zászlő hosszának rudtó1 mérl

/3/ Sáska kozség zászlajának képéta rendelet 2.. számű melléklete taríalmazza.

A

községi díszzászlő egyetien példányban készul, széleit sárga ( aíany ) ro.1tok
díszítik. A díszzászlót a Képviselótestulet ünnepi iilésein ki kell fuggeszteni, egyébkénta
l4l

polgármester hivatali helyiségébenkell látliató módon elhelyezni.

DISZPECSET LEIRASA
4.§

,']/ Sáska település díszpecsetje; kór alaku pecsétlap, szélénpererunlel,

A

pecsétmező kózépvonalában Sáska címerénekkonnirrajza. A címert kétolclalrol és
felulről nag1,,betűs kórirat óvezi: "SÁSKÁ KÓZSEG PECSETJE". Afelirctt előrt, tlín és ct
szókózókben egy-eg/ díszpont helyezkedik el.
/2/

A

díszpecsét képet a rendelet 3. szómu melléklete íartalmazza.

A JELKEPEK HASZ^\ÁLATÁíVAK xÓaa
5.§

l1l A

kozség jetképeit az 6. §-ban szabáIyozott módon ünnepélyes, iiletve díszitő
szerepű .ielképként lehet felhasználni, de csak úgy, hogy az ne sértse a Magyar Köaársaság
áilami j elképeinek elsőbbségét.
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l2l A

község címere a Magyar Köaársaság

l3l Lkózség -

címerétnem helyettesítheti.

zászlő használata a Magyar Köztársaság zászlqának hasznáiatát nem

helyettesítheti.

l4l A,kózség címere az alábbi esetekben használandó:

a.l

fehér színű diszzászlalán,
Képviselőtesttllet által alapított és kiadott emléklapokon kituntető, vagy

a község

b.l a

emlékérmeken,

c./ a Képüselőtestulet tanácskozó termeiben,

helyiségeiben.

a

vezető tisáségvrselők hlvataios

/5i A kOzség cimere az a|ábbi esetekben használható:

képÜselŐtesttilet , a poigármester, az alpolgármester, a képviselőtestüiet
bizottságai felhívásain, programjain, tervein, a nem önkormányzati szervekkel kotort
megállapodásokon és szerzódéseken,

a.l a

b./ a képvrselőknek, a képüselőtestulet bizottságainak, az aipolgármesternek, a
polgármesternek, a jegyzőnek, a képviseltesttliet megbízásából eredó tevékenységúksorán
használt levélpapír.lán,

c.l akőzség történetével, életével,fejlődésóvel foglalkozó kiadványokon és a közsegre
utaló emléktárgyakon,

d.l a nemzetközi kapcsolatok során, únnepségeken,rendezvényeken, a községben

tartott bemutatókon, loállításokon,

e,/ idegenforgalmi, propaganda kiadványokon, emléktárgyakon, a kozség üzemeinek
egyes eliegzetes termékein,
j

f./ a község gazdálkodó szervezeteinek, intézményeinekemblémájaként, embléma részeként.

16l A község zászlalát a polgármesten hrvatal épületéna nemzeti únnepek és más
jelentősebb események alkaimával ki kell tuzni.
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l'7l A,kózség lobogója és zászlajaazal'ábbl, esetekben használható,

a.l az

ónkormányzati szervek, intézmények,gazdálkodó szervek székházarnak

feldíszítésére,nemzeti ünnepek, más ünnepségek, rendezvények alkalmával,
b./ megkülönboztetésül

a több település részvételéveltartott rendezvényeken,

c./ a települések kozotti bel- és kulfoldi kapcsolatokban,

d.l csere-zászlóként,
e.l akOzség lakosságának ünnepek alkalmával ahán;k díszítésére.

A IELKEPEK HÁSZNALATANAK MODJA
ó.§

lll kozség hivatalos jelkópeit csak hiteles alakban az arányoknak, az, ábrázolás
színeinek megtar'cásával szabad alkalmazni. Hiányos, vagy bóvített "1elkepek
hűségének, ^
használata a hiteiesség érdekébenés a megtévesztések elkeruléséretilos.
l?lKivételes esetekben megengedhető, hogy a címer előáilításához felhasznáIt anyag
kő, fóm, fa, bőr, rnűanyag stb./ színeiben jelentkezzék.

l

A IE LKEPE K HASZ|,{ALATAI{AK E |,|GEDELYE ZE S E
7.§

lll

AkOzség jelképeinek használatát nem önkormányzatí szerv részére- kérelmére esetenkénti felhasználásra, vagy huzamosabb időtartamra a község polgármestere engedélyezl,

l2l A

1elképek szaktudományos, közoktatási és nyereséggel nem .1áró közművelődési

célúalkalmazása nem engedélyköteles.

i3l A község.lelképeinek a 5. § (5) bekezdés c., e., f. pontjaiban meghatározottak által
a kozség polgármestere ellenérték megfizetéséhez is köthetl A
megáilapított dijat a kozség önkormányzat költségvetése 1avára kell befizetni. A használati díj
mértékéta rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

tönénő használatát
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l4l A

tartalmaznia kell.

kÖzség jelkéPeinek használatára vonatkozó engedély iránti kérelemnek

a./ a kérelmező nevét, és címét,

l
l

a elkép elő áilításának m odj át, használatának cállát,
a tetjesztés, illető leg a forgalomb aho zata| mód; ái,
d.i a jelkép használatának tervezett időtartamát,
e.l a jelkép használatáért felelős személy megnevezését.
b.
c.

.1

l5l A kérelemhez csatolni kell a jelképpel díszítettkiadvány, vagy tárgy mintáját,
fénymásolatát egy páidányban.
l6l Akózseg

jelképeinek használatára vonatkozó engedélynek tartaimaznra
kell.

a.l a 1elkep használatáért felelős személy nevét, címét,
b.l az engedélyezett használat cáljának megjelolését,
c.l az engedély időtartamát,
d.l ahasználattal kapcsolatos egyéb kikötésekei l pl.használati díj, stb. i

17l Akiadort engedélyekről a körjegyzóség nyilvántaíiást vezet.

ZÁnÓ RENDELKEZESEK
8.§

l1l

SzabálYsértést követ et és 30,000.-Ft pénzbírásggal sújtható, illetve
a kradon
engedélY Üsszavonhatő attől, aki a község jelképeit engedáy nélkul, vagy
a használatára
vonatkozó engedélytói eltéró módon használja, továbbá a jeiképek naszíátatát
szabáIvozó
J rendelkezéseket egyéb módon megszegi, vagy kijátsza.

l2l E rendelet 2000. június 1. napján lép életbe, kihírdetésérőla Kör.legyző
helyben szokásos módon gondoskodik.
Sá sk

a,

2000. május

Holczbauer

polgármester

Jenő

19.

(ic-tc

]

Szabó

il

i i-------.--

Ilona
körjegyző

a

1

u

. sz, mellékle t

O4SPE

*a#o./rorcs

-dle

és znbl+,l*

§T

tl

§ll_

:

2. 3z. mellékle t

4. számű
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5. § /5/ BEKEzDES
PONTIAIRA YOI,:ATKOZÓAN

5.

§

/5/

pontjai

bek. c./

e,t

J/

2000.

ev

2001.

év

2002.

ev '

C./

melléklet

E./ F./

2003. év

.I
I

i

I

c-/

,

i

]

költségvetésí rendeletben meghatározottak szerint

e./

KöItsé.gvetési rende-

í./

Költségvetési rendeletben meghatározottak szerinl

letben meghatározottak szerint

