Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának
3/2000. /I.25./ sz. önkormányzati rendelete
a helyi címer és zászló alkotásáról, használatáról

Gyömrő Nagyközség Önkormányzata 368/1999. /XII.13./ sz. határozattal döntött a helyi címer
megalkotásáról és a 369/1999. /XII.13./ sz. határozatával döntött a helyi zászló
megalkotásáról.

I. FEJEZET
Gyömrő címere és zászlója
1. §

Gyömrő címere
(1) Álló pajzs. A címerpajzsot egy hasítás és vágás négy mezőre osztja. A jobb felső arany
mezőben egy zöld szilfa áll. A bal felső zöld és arany mezőben a zászló színein négy fehér
csillag helyezkedik el.
A felső és alsó címer részt két ellentétes irányba folyó /kék/ patak választja el. A jobb alsó
mezőben Árpádsávos zászló. A bal alsó zöld mezőben vörös könyv és fehér diáktoll.
(2) A jobb felső mezőben lévő szilfa utal a környék őshonos fájára. A bal felső mezőben lévő
csillagok a régi Simon Mihály féle okiratból ismert címerből átemelt.
A jobb alsó mezőben az Árpádsávos zászló részlet utal a település honfoglaláskori
keletkezésére.
A bal alsó mezőben a könyv és a toll jelképezi a település oktatásban betöltött szerepét.
(3) A művészi kivitelezés alapmotívumát levéltári és helytörténeti kutatások határozták meg.

2. §

Gyömrő zászlója
(1) 135x90 cm-es méretű lobogó, sárga-zöld színű 1:1 arányban vízszintesen osztva.
Középen a település címerének rajzolata domborított hímzéssel és színekkel, a végén
arany rojtozattal.
(2) A címer és a zászló rajzát – hiteles támpéldányait – e rendelet melléklete tartalmazza.
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II. FEJEZET
A címer és zászló előállítása, használata
3. §

(1) Gyömrő címerét és zászlóját kizárólag hiteles alakban, színeinek és mértarányainak
megtartásával lehet előállítani és használni.
(2) A címer vörösréz alapanyagú és égetett zománc, a zászló gobelin szövésű, amelyek
eredeti példányait Gyömrő polgármestere őrzi.
(3) A címert nyomdai termékben – a heraldika szabályainak megfelelően – fekete-fehér
színben, dísz- és emléktárgyakon az előállításhoz felhasznált anyag színeiben lehet
alkalmazni és felhasználni.
(4) A címert az önkormányzat szervei, intézményei külön engedély nélkül használhatják
- a képviselőtestület meghívóin,
- a polgármester, alpolgármesterek, jegyző által használatos levélpapíron, borítékon,
névjegykártyán.
- az önkormányzat képviselőtestülete által alapított díszokleveleken, emléklapokon,
plaketten és jelvényen,
- ünnepségeken és rendezvényeken, fontosabb tárgyalásokon
- nemzetközi /testvérvárosi/ kapcsolatok és idegenforgalmi propagandában.

4. §

(1) A polgármester a pártok, társadalmi és tömegszervezetek, egyesületek, egyházi
közösségek, valamint egyéb szervek és testületek részére külön engedélyezheti a címer
előállítását és használatát.
(2) Engedélyt csak írásban lehet kiadni és azt vissza kell vonni a címer használatával és
előállításával történt visszaélés esetén. Az engedélyekről nyilvántartást kell vezetni.

5. §

A zászlót azonos szintből, eredeti színezésű nyomott címer-rajzolattal a méretarányok
megtartásával eltérő nagyságban tömeggyártási eljárással is elő lehet állítani.
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6. §

A zászló használata javasolt:
- Kiemelkedő ünnepségeken és emléknapokon fellobogózásra.
- A település életében jelentős helyi események, ünnepségek és rendezvények alkalmával.
- Megkülönböztetésül a többi település részvételével tartott rendezvényeken.
- Települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban.
- Cserezászlóként és elismerésként – a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével.

7. §

Az állami címer, az állami zászló, valamint a helyi címer és zászló együttes használata esetén az
állami címernek, az állami zászlónak elsőbbséget kell biztosítani.
Az elsőbbség történhet:
- eltérő méretezéssel
- eltérő elhelyezéssel
- mindkettővel.

III. FEJEZET
Vegyes /záró/ rendelkezések
8. §

(1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
(2) Ezen önkormányzati rendelet eredeti példányát, valamint a címerrajz eredeti példányát fel
kell terjeszteni a Magyar Központi és Pest Megyei Levéltárnak.

Gyömrő, 2000. január 24.

/Rádóczi Gusztáv/
polgármester

/Varga Ernő/
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2000. január 25.
/Varga Ernő/
jegyző

