VARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
7/1997./X.28./ RENDELETE
VARSÁNY KÖZSÉG JELKÉPEIRİL ÉS AZOK HASZNÁLATÁRÓL
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 1.§./6/
bekezdés a./ pontjában biztosított jogkörében a település címerérıl és zászlajáról
/továbbiakban jelképek/, valamint a címert ábrázoló pecsét használatáról a következı
rendeletet /továbbiakban R./ alkotja.

Az önkormányzat jelképei
1. §
Varsány Község Önkormányzat jelképei: A CÍMER ÉS A ZÁSZLÓ. /A címer és a
zászló méretarányosan kicsinyített színes és sraffozott változata, a jelképek és
motívumok magyarázata, valamint a pecsétlenyomat leírása és fényképe jelen rendelet
mellékletét képezi./

A község címerének leírása
2. §
Álló, csücskös talpú pajzs kék mezejének közepén Mihály arkangyal /fıangyal/ ezüst
ruhás, arany abroncskoronás alakja látható, amint a felsı végén keresztben végzıdı
aranyszínő bottal, heraldikai értelemben jobbról balra irányuló mozdulattal, éppen
ledöfi az ugyancsak aranyszínő sárkányt. A pajzs szintén heraldikai értelemben vett bal
felsı sarkából egy nyolcsugarú aranyszínő Nap világítja meg a sárkánnyal viaskodó
Mihály arkangyalt. /A címerpajzs alatt, annak ívét követve, aranyszínő nagybetőkkel a
VARSÁNY felirat található./

A község zászlaja
3. §
Téglalap alakú, mérete 150*75 cm, anyaga selyem, körbe szegve arany rojttal. A zászló
a zászlórúd felıl nézve 1/6 részben kék, 4/6 részben ezüst, /fehér/ és 1/6 részben ismét
kék színő. A zászló egyik felének középsı, 4/6 résznyi ezüst /fehér/ részében a 2. §-ban
leírt 35-26 cm nagyságú címer látható. (A címer alatt arany betőkkel írt VARSÁNY
felirat nem értendı bele a fenti címerméretbe.)

4. §
A községi önkormányzat címere, mint utaló és díszítı jelkép általában az alábbi
helyeken használható:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Az önkormányzata zászlaján;
A községháza bejáratánál;
A községi önkormányzat intézményeinek bejáratánál;
A községi képviselıtestület tanácskozótermeiben, a polgármester, a jegyzı, a
hivatal munkatársainak irodáiban;
A községi önkormányzat intézményvezetıinek irodájában;
A községi önkormányzat közlönyének, újságjának fejrészén;
A községi önkormányzat által rendezett kiállításokon;
A községbe vezetı útvonalon az úttest jobb oldalán, lévı táblán.

5. §
A községi önkormányzat zászlaja, mint utaló és díszítı jelkép az alábbi helyeken
használható:
a) A községi képviselıtestület tanácskozó termében állandó jelleggel az eredeti
mérető zászló;
b) A polgármester szobájában szintén állandó jelleggel az eredeti mérető zászló;
c) A képviselıtestület üléseinek napján, illetve állami ünnepeken, a községház
épületén a másfél szeresére felnagyított (továbbiakban: nagyított) méretben;
d) Külföldi, vagy legalább miniszteri szintő belföldi küldöttség látogatásakor a
községháza épületén, nagyított méretében;
e) Külföldi küldöttségek részére ajándékba adható az eredeti méretnek arányosan
kicsinyített változatában;
f) Állami ünnepeken a községi önkormányzat intézményein az eredeti vagy a
nagyított méretben;
g) A Varsányi Lobogót csak
- az egyházi ünnepek alkalmából Varsány Községben tartott körmeneteken
- a falu plébánosa, illetve általa megbízott személy által szervezett
búcsúkon lehet nyilvánosság elıtt használni.

A községi önkormányzat pecsétje
6. §
1) 4 cm átmérıjő körben a 2. §. (1) bekezdésében leírt címernek a heraldika
szabályainak megfelelı, sraffozott változata. A címer körül félkörben a
VARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA felírat olvasható. (A címer
sraffozott változata ugyancsak jelen rendelet mellékletét képezi.)
2) A pecsétnyomó egyik változata mőanyagból, vagy gumiból (továbbiakban:
normál), a másik rézbıl – pozitív és negatív változatban – (továbbiakban: fém)
készül. Ezen utóbbit pecsétviasszal együtt kell használni.
3) A községi önkormányzat pecsétjét díszítı és a községre utaló jelképként
kizárólag csak az alábbi helyeken lehet használni:

a) A községi önkormányzat által alapított kitüntetések okiratain. (A
fejrészén a fém pecsétnyomó pozitív, a szöveg alján pedig a fém
pecsétnyomó negatív /viaszos/ változatát.)
b) A községi önkormányzat által kiadott irodalmi, képzımővészeti és egyéb
kiadványokon.
c) A község polgármestere és jegyzıje által protokolláris célra használt
levélpapír fejrészén pozitív, illetve annak alján pecsét formájában
negatív (viaszos) változatban.
d) A község önkormányzat intézményvezetıi által használt protokolláris
levélpapíron a c. pontban leírt módon.

7. §
1) A községi önkormányzat címere, illetve a címerrel ellátott zászló vagy annak
rajzolata – a képviselıtestület elızetes engedélyével, az általa meghatározott
gyártási és forgalmazási díj fejében – felhasználható:
a) utazási irodák kiadványain,
b) emlék- és ajándéktárgyakon,
c) kereskedelmi forgalomba hozatal céljából.

8. §
A jelképeket kizárólag hiteles alakban, az ábrázolás hőségének, a méretarányoknak és a
színeknek a betartása mellett kell használni.

9. §
1) A 4. és 5. §-ban leírtakat a képviselıtestületnek joga van ellenırizni.
2) Ha a képviselıtestület megállapítja, hogy az ábrázolás nem hiteles, vagy a
jelképeket nem az engedélyezett célra, illetve módon használják, a befizetett
használati díj vagy annak arányos részének visszafizetése nélkül azonnali
hatállyal megtilthatja a jelképek további használatát.
3) A jelképhasználat szabálytalansága miatt a használót ért kárt a képviselıtestület
nem téríti meg.

10. §
1) A képviselıtestület egyes esetekben megengedheti, hogy az önkormányzat
címére kizárólag az alapanyag (fém, fa, bır stb.) színében (színezés nélkül)
készüljön.
2) Az (1) bekezdésben meghatározott módon való elkészítést a gyártás, illetve
forgalomba hozatal iránt benyújtott beadványban kell kérni.

11. §
A községi önkormányzat jelképei a képviselıtestület engedélye nélkül forgalomba
hozatal céljából nem állíthatók elı.

12. §
1) A 8. §-ban meghatározott tilalmat megszegık ellen a szerzıi jogról szóló 1969.
évi III. törvény 52. §-ában meghatározott polgári jogi igények valamelyikét kell
érvényesíteni.
2) E rendelet megsértıje szabálysértést követ el és így 10.000 (azaz Tízezer) Ft-ig
terjedı pénzbírsággal sújtható.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Varsán y, 1997. október 27.

Bárány Dénes
polgármester

Bárányné Billinger Erzsébet
jegyzı

KIHIRDETVE:
Varsán y, 1997. október 28.

Bárányné Billinger Erzsébet
jegyzı

1. sz. melléklet
VARSÁNY község címerének színes és sraffozott változata

2. sz. melléklet
A VARSÁNY címerében található motívumok értelmezése
A címerpajzsban látható alak az a Mihály arkangyal, egyben Varsány védıszentje,
akinek a tiszteletére a Földközi-tenger térségében már a 4. században templomokat
emeltek, a hét arkangyal, vagyis a legmagasabb mennyei fejedelmek egyike. A
képzımővészeti ábrázolásokon különbözı mennyei tisztségeiben jelenik meg. Általában
mint a mennyek képviselıjét és az angyalok fejedelmét ábrázolják az arkangyalok
sorában. Leggyakrabban a bizánci mővészetben. Attribútumai (jellemzı jelvényei):
abroncskorona, keresztes bot vagy jogar és a kozmoszt jelentı gömb, kereszttel. Így
látható a magyar királyi korona egyik zománcképén is. Mivel Mihályt talán leginkább a
sátán, illetve a sárkány legyızıjének is tartják, már az ókeresztény korban ıt tekintették
a Paradicsom ırzıjének.
(Ezért jelenik meg a címerben Mihály alakja és a sárkány együtt.)
A Napot azért helyeztük el a címer bal felsı sarkában, mert az a település történeti
pecsétlenyomatában is megtalálható.

3. sz. melléklet
VARSÁNY község zászlajának színes változata

4. sz. melléklet
VARSÁNY történeti pecsétlenyomatának leírása
A község eddig fellelt egyetlen viaszpecsét-lenyomata egy 1834. évi iratán található
(jelzete: NML. IV. 1/b 248. d. szám nélkül). A pecsét körirata: VARSANI PE{CSÉT}:
A{NNO} 1737****
A köriraton belül heraldikai értelemben nézve balról egy élével balra és hegyével felfelé
nézı ekevas, jobbról elıbb négy egymás alatt függılegesen elhelyezkedı csillag, majd
egy élével jobbra hegyével ugyancsak felfelé nézı csoroszlya, míg a csoroszlya és az
ekevas között két szál kalászával felfelé nézı, álló búzaszál látható.
Az iratot Bárány Pál, Bozsó János, Idısbb Bárány János, mint Forgács Pál jobbágyai,
valamint Ifiabb Bárány János, Iványka Imre, mint Iványka Imre jobbágya írta alá. A
pecsét hitelességét Szita András, a település bírája és Pálmán Jósef, a falu törvény-bírája
igazolta.

