
RÁBAHÍDVÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

 

9/2000. (VII.07.) szám 

 

r e n d e l e t e 

 

RÁBAHÍDVÉG 

 

község címer és zászló alapításáról és használatáról 

 

 

Rábahídvég község Önkormányzat az 1990. évi LXV. Törvény 1. §. (6) bekezdésének a.) 

pontjában biztosított jogkörében az Önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről 

az alábbi rendeletet alkotja: 

 

I. Fejezet 

 

RÁBAHÍDVÉG KÖZSÉG CÍMERE 

 

A címer leírása 

 
1.§. 

/1/ Egyenes állású, hullámos arany pólyával kettéosztott kék színű csücskös talpú pajzs, 

melynek alsó mezejében (heraldikailag) jobbra forduló, kardot markoló levágott ezüst 

páncélos kar látható, felső mezejében pedig vasszerkezetű ezüst híd. 

 A pajzs felett aranyszínű lombos nemesi korona lebeg. 

 A pajzs alatt kék hullámos szalagon ezüst betűkkel RÁBAHÍDVÉG felirat. 

 

/2/ A címerpajzsot derékban kettéosztó hullámos arany pólya a Rába-folyót szimbolizálja, 

míg a pólya felett átívelő ezüst híd a jelenhez való kötődést tükrözi, valamint mintegy 

beszélővé téve a címert a település nevére utal. 

 A kardot markoló ezüst páncélos kar Bertha Györgyöt, mint a település jótevőjét 

jelképezi. 

 A pajzs felett lebegő arany lombos nemesi korona a hagyományokhoz ragaszkodás 

jelképe, s egyben Rábahídvég mezővárosi múltját jelzi. 

 

A címer használata 

 

2.§. 

 

/1/ A község címere csak a községre utaló díszítő jelképként használható. 

 

/2/ A címer hatósági tevékenység során nem használható. 

 

3.§. 

 

/1/ A község címere díszítő jelképként – engedély nélkül – a következő helyeken és esetekben  

használható:  

a.) a községben (Polgármesteri Hivatal) épületén és tanácskozó termében, 

b.) a képviselő-testület meghívóin, felhívásain, programjain, tervein, 



c.) a község történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadmányban, 

d.) az önkormányzat által alapított újságokon, plaketteken, díszokleveleken, 

emléklapokon, 

e.) a képviselő-testület által szervezett ünnepségeken, rendezvényeken, kiállításokon, 

f.) a község nemzetközi kapcsolataiban és idegenforgalmi propagandájában, 

g.) a község zászlaján, 

h.) a községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál levő táblán. 

 

/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott esetekben a polgármester az alkalmazás módjára 

vonatkozóan szabályokat állapíthat meg, konkrét esetben pedig megtilthatja a címer 

használatát. 

 

/3/ A község címere díszítő jelképként külön engedéllyel alkalmazható: 

a.) az önkormányzat intézményeiben, 

b.) az önkormányzat által kiadott és a község történetével, működésével, fejlődésével 

foglalkozó kiadványokon, 

c.) a községben működő kulturális intézmények, sportszervezetek emléklapjain, 

jelvényein, érmein, oklevelein, 

d.) a községre utaló emlék- és ajándéktárgyakon, 

e.) a községgel összefüggő kiállításokon, 

f.) egyéb engedélyezett esetekben. 

 

4.§. 

 

Az állami és a helyi címer együttes használat esetén az állami címernek – különösen 

elhelyezésével, a címer méretével – elsőbbséget kell biztosítani. 

 

5.§. 

 

/1/ A község címerét kizárólag hiteles alakban, az ábrázolás hűségével, méretarányainak és 

színeinek betartása mellett szabad használni. 

 

/2/ A polgármester eseti engedélyével a sematikus ábrázolást a címerpajzs alatti szalag 

elhagyásával engedélyezheti. 

 

/3/ A község címere védjegyként nem használható. 

 

/4/ A polgármester engedélyével a címer természetes anyagból (fém, fa, kő, kerámia, bőr) 

színek használata nélkül is elkészíthető. 

 

/5/ A község címerét csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az a hiteles ábrázolást 

nem sértse. 

 

A címer használatának engedélyezése 

 

6.§. 

 

/1/ A község címerének a 3. §. (3) bekezdésében felsorolt esetekben történő felhasználását, 

illetőleg forgalomba hozatala céljából való előállítását a polgármester engedélyezi. 

 



/2/ A rendelet 3.§. (3) bekezdése alapján adott engedély érvényessége szólhat: 

a.) egy esetre (rendezvényre, alkalomra), 

b.) meghatározott időpontig történő felhasználásra, 

c.) meghatározott mennyiségű címerrel díszített termék, emléktárgy, jelvény, kiadmány 

előállítására, 

d.) visszavonásig történő felhasználásra, alkalmazásra. 

 

7.§. 

 

/1/ Az engedély kiadásáért díj állapítható meg. 

 

/2/ A díj megállapítására – meghatározott összegben, vagy százalékos arányban – a 

polgármester jogosult. 

 

/3/ A díjat meg kell állapítani, ha a község címerét az engedélyes kereskedelmi  cél érdekében 

kívánja felhasználni. 

 

/4/ A díj az önkormányzat költségvetési bevételét képezi.  

 

8.§. 

 

A községi címer használatának engedélyezése iránti kérelmeket a polgármesterhez kell 

benyújtani. 

 

A kérelemnek tartalmaznia kell: 

a.) a kérelmező szerv megnevezését és címét, 

b.) a címer felhasználásának célját, 

c.) sokszorosítás esetén annak módját és mennyiségét, 

d.) a terjesztés, illetőleg forgalomba hozatal módját, 

 e.) kereskedelmi forgalom esetén a címerrel díszítendő tárgy egységárát, 

 f.) a címer használatának időtartamát, 

 g.) a kérelmező szervnél a címer felhasználásáért felelős személy nevét és beosztását. 

 

/2/ A kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszítendő tárgy kiadmánytervét. Az engedély 

megszerzését követően az előállított tárgy egy példányát és annak fénymásolatát is be kell 

nyújtani. 

 

/3/  A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 

a.) az engedélyes szerv megnevezését és címét, 

b.) az engedélyezett felhasználási cél megjelölését, 

c.) az engedély érvényességének határidejét, 

d.) sokszorosítás esetén az engedélyezett mennyiséget, 

e.) a terjesztés, illetőleg forgalomba hozatal módjával kapcsolatos kikötéseket, 

f.) a felhasználással kapcsolatos egyéb előírásokat, 

g.) az engedély díjmértékét, befizetésének módját és határidejét. 

 

/4/ A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. 

 

 

 



 

 

9.§. 

 

/1/ A községi címer használatára, vagy előállítására nem adható engedély, illetve a már 

kiadott engedély azonnali visszavonására kerül sor, ha a használat, vagy a forgalomba 

hozatal módja, körülményei a község hírnevét, lakosságának érzületét, jogait, vagy jogos 

érdekeit sérti.  

 

/2/ Az engedély visszavonása a kiadásra vonatkozó hatásköri rendelkezések szerint történik. 

 

 

II.Fejezet 

 

A KÖZSÉG ZÁSZLÓJA 

 

A zászló leírása 

10. §. 

 

A község zászlója világoskék-fehér színű, álló elhelyezésű téglalap, amelyet a 

felfüggesztéssel ellentétes oldalon kék színű rojtok díszítenek. 

A zászló hosszának és szélességének aránya: 2:1 

A zászló függőleges tengelyében középen helyezkedik el a község címere, alatta ezüst színű 

betűkkel RÁBAHÍDVÉG felírással. 

A zászlórúd fehér. 

Az önkormányzat zászlója a községháza dísztermében kerül elhelyezésre. 

 

11.§. 

 

/1/ A zászló lobogó formájában is használható. A zászló (lobogó), vagy annak méretarányos 

változatai használhatók. Lobogó formában való használat esetében a címer nélküli 

világoskék-fehér színű zászlót kell használni. 

 

/2/ A község zászlója díszítő jelképként az alábbi helyeken és esetekben használható: 

a.) A képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén. 

b.) A község életében jelentős – kizárólag helyi – események alkalmával. 

c.) Községi önkormányzati szervek, intézmények ünnepségein, rendezvényein. 

d.) Több település részvételével tartott rendezvényeken, megkülönböztetésül. 

e.) A község bel- és külföldi kapcsolataiban. 

f.) Cserezászlóként és – juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével – elismerésként. 

g.) Hivatalos állami ünnepek alkalmával az ünnepség színhelyén a Magyar Köztársaság 

zászlójával együtt. 

h.) Nemzeti, megyei, illetőleg községi gyászesemény alkalmával, a fekete zászlóval 

együtt félárbocra eresztve. 

 

/3/ Az állami zászló melletti alkalmazás esetén az állami zászlónak – különösen 

elhelyezésével – elsőbbséget kell biztosítani. 

 

 

 



 

12.§. 

 

A község zászlójának előállításának engedélyezésére, a címerre vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni. 

 

Jogosulatlan használat 

 

13.§. 

 

Aki az Önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérő, vagy a közösséget sértő 

módon használja fel szabálysértést követ el, és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

 

14.§. 

 

Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

 

Borsits Zoltán sk.        Rásó Miklós sk. 

 polgármester jegyző  

   


