Apátistvánfalva Szlovén Kisebbségi Települési
Önkormányzat
5/1998.(VII.09.) számú
rendelete
Apátistvánfalva község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről.
Apátistvánfalva Szlovén Kisebbségi Települési Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990.évi LXV. törvény 1.§.(6.) bekezdés a./ pontjában biztosított
jogkörében eljárva jelképeiről – címeréről, zászlajáról és pecsétjéről – és azok
használatáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
Az önkormányzat jelképesi
Az

önkormányzat jelképei, mint a település múltjára utaló, díszítő
szimbólumok: a címer, a zászló és a pecsét.
2.§.
A település címerének leírása

A levéltári kimutatások és történeti dokumentumok alapján az állapítható meg,
hogy Apátistvánfalva egykori elöljárói sem jelképet, sem címert nem használtak
a község pecsétjében.
Emiatt új, úgynevezett „ beszélő címert ” kellett terveztetni.
A község elnevezéséből adódott, hogy egy papi személy , „ apát ” legyen
megjelenítve, mégpedig a falu templomának védőszentje egy hajdani cisztercita
apát, Harding Szentg István.
„ Kék színű doborzspajzs középtengelyében, Harding Szent István ezüst ruhás,
apáti díszbe öltözött, mitrás, jobbjában templomot tartó, pásztorbotos alapja
áll.”
3.§.
A címer használata
(1.)

A község címere a település történelmi múltjára és mai jellegzetességeire
is utaló jelkép, a Magyar Köztársaság címerét nem helyettesíti.

(2.)

Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a.) önkormányzati körpecsét készítéséhez, amely pecsétnyomó, megfelelő
körirattal ellátva,
b.) az önkormányzat zászlaján és lobogóján,
c.) a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek levélpapírok
fejlécein, borítóján, illetve névjegykártyáin
d.) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, az
önkormányzat és szervei által megjelentetett kiadványokon,
meghívókon, emléktárgyakon.
e.) a polgármesteri hivatal bejáratánál, a hivatal vezetőinek irodájában,
valamint az önkormányzat egyéb intézményei bejáratánál és az
intézményvezetők irodáiban,
f.) a községbe vezető utak mellett, a közigazgatási határnál lévő táblákon
és a
g.) községi falugondnoki gépkocsin.

(3.)

A rendelet 3.§.(2.) bekezdésében
meghatározottakon kívül az
önkormányzat címerének használatát – külön kérelemre – a képviselőtestület engedélyezheti.
4.§.
A település zászlajának és lobogójának leírása

(1.)

A községi zászló a címer fő színeit ismétli. Apátistvánfalva községi zászló
és lobogó színe kék-ezüst.

(2.)

A községi zászló címerrel 1700 mm x 1000 mm-es kétoldalas.

(3.)

A település lobogója címerrel szintén 1700 mm x 1000 mm-es,
egyoldalas.

(4.)

Az asztali lobogó 360 mm-es, az eredeti lobogó kicsinyített mása.

(5.)

Az egyházi lobogó a település címerével, 1200 mm x 1000 mm-es, alul
ívesen szabdalt, arannyal szegett, egyoldalas.
5.§.
A zázló és a lobogó használata

(1.)

A zászló és a lobogó méretarányos változatai használhatóak:

a.) a hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság
zászlajával együtt,
b.) a település életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények
alkalmából más hivatalos zászlóval együtt,
c.) a képviselő-testületi ülések színhelyén,
d.) Nemzeti gyászesemények alkalmával a fekete zászlóval együtt,
e.) Minden a településsel összefüggő, vagy önkormányzati részétellel
rendezett eseményeken.
f.) Az asztali lobogó használata minden önkormányzati intézmény
vezetőinek irodájában.
(2.)

A községi és egyházi lobogó jelenleg Apátistvánfalva Templomában nyer
elhelyezést, míg a községi
zászló Apátistvánfalva Polgármesteri
Hivatalában.
6.§.
A település pecsétjének leírása

Kör alakú pecsétlap, szélén peremmel. A pecsétmező közepén Apátistvánfalva
község címerének kontúrrajza, melyet felülről és két oldalról körív övez:
„ Apátistvánfalva – Števanovci Község pecsétje ”.

7.§.
A pecsét használatának szabályai
(1.)

(2.)

Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az önkormányzat és a más
bel-illetve külföldi önkormányzatok közti kapcsolatokban protokolláris
célból, illetve szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az
önkormányzat belső működésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető
oklevelek hitelesítésekor használható.
Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem
alkalmazható.
8.§.

Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérően, vagy
közösséget sértő módon használja fel, vagy megrongálja azokat, szabálysértést
követ el, mely 10 eFt-ig terjedő pénzbírsággal sulytható.
9.§.
(1.)
(2.)

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban
1998.június 06-tól kell alkalmazni.
A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Apátistvánfalva,1998.július 09.

(: Erdei Lászlóné sk.)
körjegyző

(: Holecz Sándor sk.:)
polgármester

