26/l995. /XII.13./ SZÁMÚ RENDELET
Péteri község címeréről, zászlajáról és azok használatáról
[Egységes szerkezetben a módosító 8/2006. (VII.26.) számú és 7/2012. (V.31.) számú
önkormányzati rendeletekkel]

Péteri Község Önkormányzata az l990. évi LXV. törvény 1.§. /6/ bekezdés a./ pontja alapján
biztosított jogkörében, címerét az alábbiak szerint alkotja meg.
1. §. Címer leírása
Vörössel és zölddel balharánt osztott csücskös talpú pajzs vörös mezejében nyelvét öltő,
egyfarkbojtú, jobbra forduló, hátsó lábait terpesztő, arany griff lebeg, belső mancsaiban
stilizált arany szőlőfürtöt tart.
A zöld mezőben a község 1830-ban épület evangélikus klasszicista stílusú templomának
ezüsttel ábrázolt főhomlokzati képe lebeg.
2. §. A címer használatának köre
/1/ A község címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a./ a község körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző, pecsétnyomó
esetében a legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm átmérőjű,
megfelelő körirattal ellátva (Péteri Község Önkormányzatának polgármestere,
jegyzője)
b./ a község zászlaján és annak változatain,
c./ az önkormányzat szerveinek, polgármesterének, jegyzőjének készített levélpapírok
fejlécén, illetve borítékjain,
d./ az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy
emlékérmeken,
e./ a községháza épületének dísztermében és más protokolláris célt szolgáló
helyiségeiben,
f./ a községi önkormányzat által megjelentetett kiadványokon.
3. §. A községi zászló és annak használata
/1/ A zászlólap - arányában a zászlórúd felől nézve 1 : 2 arányú téglalap - középen
vágással egy felső piros és egy zöld mezőre osztott, rajta az első harmad vonalában,
mint tengelyen foglal helyet a község címere, amely alatt a község nevét feltüntető
felirat arany hímzéssel. 1
A zászlólap vége arannyal rojtozott. A községi zászló esetében az arányt meghatározó
téglalap rövidebb oldala 1 méter.
A községi zászló a községháza tanácskozó termében kerül elhelyezésre.
/2/ A községi zászló lobogó formájában is használható. A községi zászló, lobogó - vagy
annak méretarányos változatai - felhasználhatók
a./ hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,
b./ a testületi ülések alkalmával önállóan, az ülés helyén,
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Képviselő-testület 8/2006. (VII.26.) számú rendeletének 1. §-ával módosította. Hatályos:
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c./ a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más
hivatalos zászlóval együtt,
d./ nemzeti, illetőleg helyi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt,
félárbocra eresztve.
4. §. A címer használatának egyéb feltételei
/1/ A 2. §. /1/ bekezdésének f./ pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy
számára, az általa készített kiadványokon, vagy jellegzetes termékén a község
címerének használatát - kérelem benyújtása után - a jegyző javaslata alapján a
Képviselő- testület engedélyezheti.
/2/ A község címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles
ábrázolást.
/3/ Amennyiben nincs lehetőség a község címerének eredeti színeiben való ábrázolására,
akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, kerámia, bőr stb.) színében, de a
heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.
5. §.2
6. §. /1/ A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
/2/ Kihirdetéséért a jegyző a felelős.
P é t e r i, l995. december 13.

Dr. Szászik Károly s.k.
polgármester

Kosztyi Emma s.k.
jegyző

Az alaprendelet kihirdetésének dátuma: 1995. december 15.
A rendelet egységes szerkezetbe történő foglalásának időpontja: 2006. július 27.
Kihirdetve: 2006.VII.31.
Hatályos: 2006. VIII.01.
Henke Zsuzsanna s.k.
jegyző
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Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (V.31.) sz. önk. rendelet 1.§-a. Hatályos: 2012. május 31-től.

