Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 5/1993. (05.11.) sz. rendelete
a helyi címerrıl és zászlóról egységes szerkezetben a módosítására kiadott
9/2009. (IV: 28.) sz. rendelettel

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. tv. 1.§.
(6) a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi sajátosságok kifejezésére a helyi címer
és zászló használatáról a következı rendeletet alkotja:
1.§.
(1) A helyi címer és a zászló eredetének leírását az 1.sz. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi címer és a zászló hiteles alakját e rendelet 2.sz. melléklete tartalmazza.
2.§.
A helyi címer használata
(1) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának címere kizárólag a polgármester elızetes
hozzájárulásával, e célra kiadott külön engedélye alapján használható
- az önkormányzat lapjának címoldalán,
- az önkormányzat intézményeinek emblémáján,
- emléktárgyakon, emléklapokon,
- meghívókon,
- ünnepélyeken, rendezvényeken,
- a község életével, fejlıdésével foglalkozó kiadványokon,
- a polgármester tevékenysége során.
(2) A címer használatára jogosító engedély lehet
- egyszeri alkalomra szóló
- meghatározott idıtartamig vagy
- visszavonásig érvényes.
(3) A címert kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni és használni, védjegyként nem
használható.
(4) Hatósági eljárás során a címer használata tilos.
(5) Tilos a címer kereskedelmi célú elıállítása, üzletszellemő nagytömegő fogalmazása.
(6) A helyi címer elıállítása ill. elıállíttatása az önkormányzat kizárólagos joga.
3.§.
A helyi zászló használata
(1) A helyi zászlót kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni. Használatára és
elıállítására a helyi címerre vonatkozó szabályok az irányadók.
(2) Az önkormányzat zászlaja ünnepélyes alkalmakkor, a köztársasági zászló mellett
használható. Használata a köztársasági zászló használatát nem helyettesíti.

4.§.
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

5. §1
E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Alsónémedi, 1993. április 29.

dr. György Balázs
polgármester

Némedi Erika
jegyzı

Egységes szerkezetbe foglalta Rozgonyi Erik jegyzı 2009. május 05-én.

Rozgonyi Erik sk.
jegyzı
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Beiktatta a 9/2009. (IV: 28.) sz. önkormányzati rendelet, hatályos 2009. 06. 01-tıl.

1.sz. melléklet

Alsónémedi községnek a levéltári adatok szerint már 300 évvel ezelıtt is volt pecsétje. 1693ból való tudomásunk szerint a fellelhetı legrégebbi pecsétleményomat. A pecsét közepén
hasonló motívumok szerepelnek, mint a most visszaállított községi címerben. A címer
eredetije Tagányi Károly: Magyarország czímertára c. könyvében a községek czímerei feliratú
III.1. oldalon található. ( Kiadó: Altenberger Gusztáv és Rumbold Bernát Budapest 1990 –
Buschmann Nyomda )
A címer pajzs alakú, stilizált barokk ráma veszi körül, arany színnel. A pajzs nagyobbik
részén kék mezıben egy álló búzakéve helyezkedik el zöld talajon. A címer jelen állapotában
is hően fejezi ki Alsónémedi község múltját és jelenét., hiszen e község több, mint 900 éves
múltjában és a jelenben is fıképpen mezıgazdasági termelést folytatott, ezen belül is a
növénytermesztés volt a meghatározó. Ezt a tényt szimbolizálja az álló búzakéve, mögötte a
kék ég, a termı talajra pedig a zöld szín utal.
Alsónémedi zászlaja a fentebb leírt címer felhasználásával a következı:
A zászló mérete 2 x 1 m, a hosszabbik oldalára vízszintes elrendezéső. A zászló alapszíne
fehér, kerületén a címer stilizált barokk rámájával egyezı színő szegély veszi körül. A zászlót
rúddal szembeni végén 10 cm hosszú, a szegéllyel egyezı anyagú és színő rojt díszíti. A
községi címer, a zászló rúdhoz közelebb esı harmadoló tengelyében helyezkedik el. A címer
felett a szegély és a rojt anyagával azonos színő Alsónémedi felirat díszlik. A zászló
alapanyaga fehér selyem, a címer és a felirat hímzett.

