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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
8/2012.(VII.12.) önkormányzati rendelete

Bér Község címerérıl és zászlajáról,
a közterületek fellobogózásáról
valamint „ BÉR” nevének használatáról

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseirıl szóló 2011. évi CCII. törvény
24.§ (5) és (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következıket rendeli el:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Bér: 2012 július 13.

----------------------jegyzı
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I. Bér Község címere
1.§
(1) Bér Község címere (a továbbiakban: címer) hagyományos alul csúcsos pajzsforma,
erıteljes fekete kerettel, egyharmad – kétharmad arányú hármashalomra utaló vonallal
osztott címerpajzs.
A felsı kék mezıben egyszerően finom vonallal megjelenítve Bér község temploma.
Az alsó zöld mezıben, stilizáltan az ezüstszínő andezit ömlés látható.
(2) A címer képe e rendelet 1. mellékletét képezi.
2.§
(1) A címert a 3.§-ban meghatározottaknak megfelelıen kizárólag díszítı és utaló jelképként
lehet felhasználni.
(2) A címert a Képviselı-testület, a bizottságok, a polgármester, a jegyzı és a Polgármesteri
Hivatal, valamint az önkormányzati intézmények – ide értve az e szervezet képviseletére
jogosult személyeket is - a hivatali és turisztikai feladataik ellátása során engedély nélkül
használhatják, továbbá helyezhetik el az épületeiken és helyiségeikben.
Természetes személy a foglalkozásának, hivatásának gyakorlása során, jogi személy vagy
jogi személyiség nélküli szervezet – az e bekezdésben említett szerveken és
képviseletében eljáró személyeken kívül – a tevékenysége során, szervezeti jelképként
vagy ennek részeként a címert nem használhatja.
(3) A címert kizárólag hiteles alakban, a méretarányok és - a (4) bekezdésben meghatározott
kivétellel - a színek megtartásával szabad ábrázolni.
A címer képe beszerezhetı a Képviselı-testület Hivatala kulturális ügyekkel foglalkozó
ügyintézıjénél.
(4) A címer az elıállításhoz felhasznált színezetlen anyag – különösen fém, fa, bır, agyag
– színében, nyomdai úton való elıállítás esetén fekete-fehér színben is ábrázolható.
(5) Nem ábrázolható a címer gyermekjátékon, szexuális tartalmú kiadványon és tárgyon.
(6) A címer védjegyként nem használható.
3.§
(1) A címer kereskedelmi célú elıállítását és forgalomba hozatalát, valamint a 2.§ (2)
bekezdésében meghatározott személyi és szervezeti körbe nem tartozó személyek vagy
szervezetek általi felhasználását kérelemre a polgármester engedélyezi.
(2) Az (1) bekezdésben említett engedély iránti kérelem benyújtható írásban a
polgármesterhez, vagy elektronikusan az önkormányzat hivatalos – polgarmester@ber.hu
– elektronikus levélcímén.
(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmezı megnevezését és címét,
b) a címer elıállításának, illetve felhasználásának célját és módját,
c) elıállítás esetén az elıállítandó mennyiséget,
d) a forgalomba hozatal módját,
e) a címer felhasználásáért és forgalomba hozataláért felelıs személy megnevezését
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és lakcímét.
f) a címerrel díszített kiadvány vagy tárgy leírását és egy fényképmásolatát.
(4) A kérelem elutasítható, ha az elıállításra tervezett címer megjelenítése a 2.§ (3)-(6)
bekezdése rendelkezésébe ütközik.
II. Bér Község zászlaja
4.§
(1) Bér Község zászlaja (a továbbiakban: zászló) az ezüstszegéső kék hátteret középen
egyharmad arányban fehér mezı szeli. Középen Bér Község címere.
a) a címer alatti kék mezıben lebegı ezüstszalagban:
- Bér-, - Bér Község -, - Bér 1322 -, - 1322 Bér község -.
felirat látható
(2) A zászló - zászló és lobogó formátumú - képe centiméterben feltüntetett méretekkel e
rendelet 2. mellékletét képezi.
5.§
(1) A zászlót kizárólag hiteles alakban lehet ábrázolni.
A zászló képe beszerezhetı a Képviselı-testület Hivatala kulturális ügyekkel foglalkozó
ügyintézıjénél.
(2) A zászlót a Képviselı-testület, a bizottságok, a polgármester, a jegyzı és a Polgármesteri
Hivatal, valamint az önkormányzati intézmények – ide értve az e szervezet képviseletére
jogosult személyeket is - a hivatali és turisztikai feladataik ellátása során engedély nélkül
használhatják, továbbá helyezhetik el az épületeiken és helyiségeikben.
Természetes személy a foglalkozásának, hivatásának gyakorlása során, jogi személy vagy
jogi személyiség nélküli szervezet – az e bekezdésben említett szerveken és
képviseletében eljáró személyeken kívül – a tevékenysége során, szervezeti jelképként
vagy ennek részeként a címert nem használhatja.
(3) A község zászlaja elsısorban a 2. mellékletben meghatározott méretekben állítható elı.
A 2. melléklet szerinti legnagyobb méretet meghaladó elıállítás esetén a hosszúsági méret
megegyezik a szélességi méret kétszeresével, a 2. melléklet szerinti legkisebb méretnél
kisebb elıállítás esetén a hosszúsági méret megegyezik a szélességi méret
másfélszeresével.
(4) A község zászlajának kereskedelmi célú elıállítását és forgalomba hozatalát a
polgármester engedélyezi.
(5) Az engedély iránti kérelem benyújtható írásban a polgármesterhez, vagy elektronikusan az
önkormányzat hivatalos – polgarmester@ber.hu – elektronikus levélcímén.
(6) Az (5) bekezdésben említett kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmezı megnevezését és címét,
b) a zászló elıállításának célját,
c) az elıállítani tervezett zászló méretét, anyagának leírását és az elıállítani tervezett
mennyiséget,
d) a forgalomba hozatal módját,
e) a zászló elıállításáért és forgalomba hozataláért felelıs személy megnevezését és
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lakcímét.
(7) A kérelem elutasítható, ha az elıállításra tervezett zászló megjelenítése nem hiteles
formában, vagy nem a méretarányok megtartásával történik.
III. A közterületek fellobogózása
6.§
(1) A közterületeket legkésıbb a nemzeti ünnepeket megelızı munkanapon fel kell
lobogózni.
(2) A zászlókat (lobogókat) a közterületeken – ide értve a közmő oszlopokon elhelyezett
tartószerkezeteket is - elhelyezett tartószerkezetekbe kell helyezni.
Amennyiben a tartószerkezet csupán egy zászló (lobogó) elhelyezésére alkalmas,
Magyarország nemzeti zászlaját (lobogóját) és Bér község zászlaját (lobogóját) a
közterületen egymás mellett elhelyezett tartószerkezeteket figyelembe véve váltakozva
kell elhelyezni.
Amennyiben a tartószerkezet több zászló (lobogó) elhelyezésére alkalmas, azonos
tartószerkezetben egymás mellett kell elhelyezni Magyarország nemzeti zászlaját
(lobogóját) és Bér község zászlaját (lobogóját).
(3) A zászlókat (lobogókat) legkorábban a nemzeti ünnepeket követı munkanapon kell a
közterületekrıl bevonni (levonni).
IV. Bér község nevének használatáról
7.§
(1) Bér Község neve engedély nélkül használható:
Bér Község Önkormányzata által, valamint önkormányzati részvétellel alapított gazdasági
társaság elnevezésében, és önkormányzati költségvetési szerv elnevezésében, vagy a
területén mőködı államigazgatási, igazságszolgáltatási, szerv névhasználata során.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezeteken kívül „Bér”nevet, a név ragozott, vagy
toldalékos formáját bármely jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet,
egyéni vállalkozás, vagy üzletszerzı gazdasági tevékenység céljára a cég nyilvántartásba
történı bejegyzéssel létrejövı szervezet elnevezésében csak elızetes engedély
alapján használhatja.
(3) A névhasználat engedélyezésérıl polgármester átruházott hatáskörben dönt.
(4) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a „BÉR” név tervezett használatának célját,
b) a használat tervezett idıtartamát,
c) a használat formáját.
(5) A névhasználattal kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyben elektronikus
kapcsolattartásra nincs lehetıség.
(6) A polgármester a névhasználat iránti kérelmet elutasítja, ha a kérelmezı által
végezni tervezett tevékenység, vagy a névhasználat tervezett célja sérti:
a) Bér község, vagy lakosságának az ország határain belüli es azon
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túli jó hírét, vagy
b) az Önkormányzat érdekeit vagy,
c) az állampolgárok érdekeit vagy,
d) a községben tevékenykedı jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezı szervezetek érdekeit.
(7) Ha a (6) pontban foglalt kizáró ok az engedélyes tevékenységének gyakorlása-,
névhasználata közben merül fel, a polgármester az engedélyt visszavonja és a
névhasználatot megtiltja.
(8) A névhasználat engedélyezése iránti ügyben és az engedély visszavonása ügyében
újrafelvételi kérelem nem nyújtható be.
(9) A névhasználatra vonatkozó engedélyrıl, az engedélyezett névhasználat módjáról és
idıtartamáról a Hivatal nyilvántartást vezet.

Záró rendelkezések
8.§
A település közösségéhez tartozás kinyilvánítása céljából magánszemély a címert és a zászlót
(lobogót) az e rendeletben foglalt korlátozások megtartásával engedély nélkül szabadon
használhatja.
9.§
Aki a „Bér” nevet e rendelet hatályba lépése elıtt használta köteles 30 napon belül engedély
iránti kérelmet benyújtani
10.§
(1) E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.
Kelt: Bér. 2012. július 12.

--------------------Matics János
polgármester

--------------------Várnai Ildikó
jegyzı
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1.számú melléklet
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2.számú melléklet
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