DOMBRAD NAGYKÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/1997. (VI. 20. ) Kt. számú
RENDELETE
A Nagyközség címeréről, zászlajáról, pecsétjéről:
Dombrád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. LXV.
Törvény 1.§ (6) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében a település
jelképeiről és azok használatáról az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
1. §.
Az önkormányzat jelképei
Az önkormányzat jelképei, mint a település múltjára utaló, díszítő szimbólumok: a
címer és a zászló.
II. fejezet
2. §.
A település címerének leírása
Dombrád címere álló, csücskös talpú, hasítással osztott pajzs. Jobb oldali arany
mezejének hullámos tagolású kék udvara felett jobb haránt irányban (felülnézeti)
vörös rák lebeg. A baloldali kék mező ívekkel tagolt zöld udvarán arany szarvas
ugrik balra.
A pajzs felső élén enyhén jobbra fordul6, természetes színű, szegecselt, kereszt
alakú lélegzőnyílással ellátott csöbörsisak található, rajta rubinokkal és zafírokkal
ékesített ötágú (három levél, két gyöngy), arany leveleskorona van.
A foszlányok jobbról kék és ezüst, balról vörös és arany. Nem tartozik szorosan a
címerhez egy hatszor megtört ívű szalag: arany-vörösseI és ezüsttel háromszor
vágott - arany - vörösseI , ezüsttel és zölddel vágott arany szakaszokkal. A középső
arany részben feketével a "DOMBRÁD" felirat, alatta pedig az "1067" évszám
olvasható/
A címer alapmotívumai az 1530-as évek helyi pecsétnyomatait követik, ugyanis
1831-ból felülnézeti rákot ábrázol a Dombrádba azóta beleolvadt Ontelek pecsétje, s
a valószínűleg ugyanezen esztendőből való dombrádi pecséten négy gyümölcsfa
között jobbra ugró szarvas szerepel.
A rák és a hullámokkal tagolt kék mező a hajdani eleven vízi világra, halászatra,

pákászatra, rákászatra is utalhat. Az aranyszarvas a magyarság eredetmondáját
idézheti. A zöld halmok a település nevét szemléltetik.
A helység ősiségére egyrészt a pajzsalak enyhén (honfoglaló tarsolylemezekre
emlékeztetően) ívelt vonalai, másrészt a korai sisakforma (csöbörsisak) hívják fel a
figyelmet. A sisak kereszt alakú légzőnyílása stilizált, így a helyi hitéletet is
fémjelez. Maga a sisak az ezer esztendő helybéli hősi halottai előtti tisztelgést is
kifejezi, a korona pedig a (modern tartalommal) az önkormányzati autonómiát
szimbolizálja.
/A szalagon az arany mezők a patinás múltat, a szilárd jelent és a reményteljes jövőt
jelenítik meg, a szalag két "zászlóeleme" pedig az Árpád-kortól (vörössel és ezüsttel
vágott mezők), napjainkig (tricolor) eltelt ezredévet mutatják, a névbeírás és az
évszám pedig a településnek az írásos forrásokban való első megjelenését adják
tudtul./
A címeren a mázak, színek a címertan szabályainak megfelelően jelennek meg.
A címer használatának köre és szabályai
3. §.
/I/ A község címere a település történelmi múltjára és mai jellegzetességére utaló
jelkép, a Magyar Köztársaság címerét nem helyettesítheti.
/2/ Az Önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a./

az önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg
gumibélyegző: pecsétnyomó esetében legkisebb 40 mm, gumibélyegző
esetében legnagyobb 35 mm átmérőjű, a megfelelő körirattal ellátva.

b./ Az Önkormányzat zászlaján és lobogóján, annak változatain.
c./ Az önkormányzat szerveinek, a Polgármesternek, Alpolgármesternek,
Jegyzőnek levélpapírok fejlécén, illetve borítékján.
d./ Az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető
emlékérmeken.
e./ A községháza épületének bejáratánál, "tanácskozó termében, és más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben.
f./ Az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban.
g./ Az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével
foglalkozó kiadványokon, meghívókon. emléktárgyakon.
h./ A községbe vezető utak mellett, a közigazgatási határnál lévő táblán.
i./ A Polgármesteri Hivatal helyiségében.
/3/ A 3. §. (2) bek. a-i pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy számára
az általa készített kiadványokon, vagy jellegzetes termékeken az Önkormányzat
címerének használatát - kérelmére - a Polgármester javaslata alapján a

Képviselő-testület engedélyezi.
/4/ Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználás esetén a címer használatáért gyártási
és forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a Polgármester javaslata alapján
a Képviselőtestület állapítja meg.
/5/ A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formájában, vagy elért
árbevétel arányában.
4. §.
/1./ A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a./ a kérelmező megnevezését, címét.
b./ a címerhasználat célját.
c./ az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot).
d./ a címer előállításának anyagát.
e./ a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját.
f./ a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fénymásolatát, stb.)
/2./ A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a./ az engedélyes megnevezését és címét,
b./ az előállítás anyagát.
c./ az engedélyezett felhasználás célját,
d./ az előállításra engedélyezett mennyiséget,
e./ a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket.
f./ amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.
/3/ A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
/4/ Indokolt esetben a kiadott engedélyt a Polgármester visszavonhatja.
5. §.
/1/ Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne
sértse a hiteles ábrázolást.
/2/ Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerének eredeti színben való
ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bor, kerámia,
stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak megtartásával történhet.)
6. §.
A település zászlajának és lobogójának leírása
/1/ A település zászlója álló téglalap alakú 180x90 cm méretű fehér textil, két oldalt
10 cm széles aranyozott esik szegélyezi, míg az alján ugyanilyen méretű arany
rojt szegélyezi.

A színes címer a feliratos szalaggal a zászló hosszanti szimmetria tengelyén
annak felülről mért 1/3-os osztásvonalán helyezkedik el.
A zászló kétoldalas.
/2/ A település lobogója a zászló 90 fokkal történő elforgatásával jön létre. A
feliratos színes címer a lobogó közepén helyezkedik el. A lobogó kétoldalas.
Mérete l50x90 cm.
/3/ A zászlón és lobogón megjelenő színek árnyalati tónusa mindig a címerpajzson
megjelenő színnel azonos, illetve azt leginkább megközelíti.
/4/ Az Önkormányzat lobogóját a községháza előterében és a Házasságkötő
előterében el kell helyezni.
7. §.
A zászló és lobogó használata
/1/ A zászló, a lobogó méretarányos változatai használhatók:
a./ hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával
együtt,
b./ a település életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából, más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt,
c./ a Képviselő-testület ülésének helyszínén,
d./ nemzeti, gyászesemények alkalmával, a fekete zászlóval együtt, félárbocra
eresztve,
e./ minden, a településsel összefüggő vagy az önkormányzat részvételével
rendezett eseményen.
/2/ A zászló előállításának engedélyezésénél a címerre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
IV. fejezet
8. §.
A település pecsétjének leírása
/1./ Kör alakú pecsétlap, szélén peremmel. A pecsétmez6 közepén Dombrád
Nagyközség címerének kontúrrajza, melyet két oldalról és felülről nagybetűs
körirat övez: Dombrád Nagyközség Pecsétje.
9. §.
A pecsét használatának köre és szabályai

/1./ Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét, az Önkormányzat és más belilletve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból
illetve szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat
belső működésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek
hitelesítésekor használható.
/2/ Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem
alkalmazható.
V. fejezet
Záró rendelkezések
10. §.
Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérően, vagy
közösséget sértő módon használja fel, szabálysértést követ el, és 10.000,ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
11. §.
/1./ A rendelet 1997. július 1. napján lép hatályba.
/2./ A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

