Kaskantyú Község Képviselő-testületének
2/2000. (III. 1.) és a 8/2009. (XI. 12.) rendeletével módosított
1/1999.(II. 1.) Ktr. számú rendelete
a község címeréről, zászlajáról valamint annak használatáról
egységes szerkezetben
Kaskantyú Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§. a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a község címeréről és zászlajáról valamint annak használatáról az alábbi rendeletet alkotja:
Bevezető rendelkezés
1.§
A rendeletben meghatározott címer és községi zászló Kaskantyú község jelképe, amelyet köteles mindenki tiszteletben tartani.
A címer leírása
2.§
(1) Kaskantyú község címere:
Vért alakú felül vízszintesen zárt, két oldalán homorúan ívelt, majd ennek alsó pontjaitól
lefelé enyhén domborúan ívelt, az alsó középpontban csücskösen végződő címerpajzs.
A címerpajzs három részre osztott: az alsó 1/4 része vízszintes síkban elhelyezkedő zöld
mező, felette egyenlő arányban megosztva a függőleges sík mentén heraldikai jobbról
kék vele szemben ezüst mező.
A heraldikai jobbon lévő kék mezőben alul egy zöld pázsiton álló Kun előkelő díszruhában és fegyverzettel, felette katolikus kereszt és "Luther-rózsa" evangélikus jelkép. A heraldikai balon lévő ezüst mezőben alul egy a zöld pázsitból kiemelkedő arany homokbucka, melyből egy barna karós zöld leveles kékeslilás szőlőfürtös szőlőtőke nő ki, majd e
felett egy zöld borókaág.
A címer heraldikai jobb oldala történelmi-történeti emlékeket, értékeket idéz az egykori
névadó "Kaskantyin vitéz" személyében, a vallási jelképek a település két legfontosabb
felekezetét jelöli. A heraldikai dal oldala és az alsó mező a mezőgazdasági és természeti
értékeket vonultatja fel: szőlő, boróka. homok bucka.
(2) A színes címerrajzot a Polgármesteri Hivatalban a rendelet mellékleteként őrzik.
A címer használata
3.§
(1) A község címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a) Polgármesteri Hivatal bejáratánál, a tanácskozó teremben és más protokolláris célt
szolgáló helyiségekben,

b) az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodájában,
c) a polgármesternek, jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékain,
d) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapon, kitüntető vagy emlékérmen,
e) az önkormányzat által megjelentetett a település életével foglalkozó kiadványokon,
meghívókon, emléktárgyakon,
f) a községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán.
(2) A község címerének további felhasználását a Polgármester engedélyezi.
(3) Tilos a község címerét engedély nélkül (pl. kereskedelmi vagy reklám célra) alkalmazni.
A címerhasználat módja
4.§
(1) A község címerét kizárólag hiteles alakban, méretarányainak és színeinek megtartása mellett szabad ábrázolni.
(2) Egyes esetekben - a 3.§.(2) bekezdésére figyelemmel - lehetséges, hogy a község címere
kizárólag az anyag színében (fém, fa, bőr stb. vagy fekete- fehér lenyomatban) készüljön.
(3) A község címere csak olymértékben kicsinyíthető, míg az nem sérti a hiteles ábrázolást.
5.§
(1) A községi címer használatának engedélyezése iránti kérelmet a Polgármesterhez kell benyújtani.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
- a kérelmező nevét, címét,
- a címer felhasználásának, illetve előállításának célját,
- előállítás esetén az előállítandó mennyiséget,
- a forgalomba hozatal vagy terjesztés módját,
- a címer használatának időtartamát,
- használatáért felelős személy megnevezését.
(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
- az engedélyes megnevezését és címét,
- az engedélyezett felhasználási cél megjelölését,
- az engedély időtartamát,
- a használattal kapcsolatos egyéb kikötéseket (pl. használati díjat, db. számot)
(3) A kiadott engedélyekről, érvényességük határidejéről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

A zászló leírása
6.§
Kaskantyú község zászlaja:
A zászló 100 x 150 cm. fekvő téglalap. A zászló selyem anyagú, fehér színű. A község
címere középen nyer elhelyezést Kaskantyú felirattal.
A zászló használata
7.§
Az önkormányzat zászlaja lobogó formájában is használható. A zászló (lobogó) vagy annak
méretarányos változatai használhatók:
a) hivatalos állami ünnepek alkalmával, a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,
b) a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más
hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt,
c) a képviselő-testület ülései alkalmával önállóan,
d) nemzeti vagy községi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt félárbocra
eresztve,
e) minden a községgel összefüggő, vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményen.
Szabálysértési rendelkezés
8.§1
Záró rendelkezés
9.§
A Polgármester a címerhasználati engedélyt köteles visszavonni, ha az engedéllyel rendelkező
e rendelt 8.§-ában meghatározott szabálysértést elkövette.
10. §2
Jogharmonizációs záradék
”E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
(:Dózsa Péter:)
polgármester
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(:Filus Jánosné:)
jegyző

A 2/2000. ((III. 01.) rendelet hatályon kívül helyezte, hatályos 2000. III. 01.
Beiktatta a 8/2009. (XI. 12. ) rendelet, hatályos 2009. XI. 12.

