PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata ötletpályázatot hirdet Kiskunlacháza
Nagyközség egységes címerének megalkotására
A címerrel kapcsolatos elvárások:
- Az új egységes címernek, lehetőség szerint tartalmaznia kell a most érvényes
„Kiskunlacháza” és „Pereg” címerek főbb motívumait, de nem kizárt új motívum
alkalmazása.
- A heraldika szabályai szerint színre szín ne kerüljön.
- A korona megjelenítése a címerben akkor támogatható, ha annak történelmi
előzménye van.
- A címerrajznak nem kell művészi módon kidolgozottnak lenni, de arra legyen
alkalmas, hogy arról szükség szerint elkészülhessen a végső, szakember által
megrajzolt címerterv.
A pályázók köre:
Pályázatot nyújthat be minden 2017 január 1-jén, valamint a pályázat benyújtásának
időpontjában Kiskunlacházán élő, büntetlen előéletű, közügyektől jogerősen el nem
tiltott állampolgár.
A pályázat benyújtásának helye és határideje:
A pályázatot postai úton kell beküldeni a következő címre: Kiskunlacháza
Polgármesteri Hivatala (Kiskunlacháza Kossuth tér 1.) Soós Zsoltné jegyző
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. március 31-ig.
A pályázat benyújtásának módja:
- A pályázó a pályamunkát 2 példányban, A4-es méretű lapon kell, hogy benyújtsa, úgy,
hogy a színes címerrajz betöltse az egész lapot. Egy lapon csak egy rajz nyújtható be.
- Egy borítékban csak egy címerterv ötlet nyújtható be.
- A címerrajzokat tartalmazó zárt borítékban, amelynek a külsején csak a „CÍMER
PÁLYÁZAT CÍMERRAJZ” felirat lehet, el kell helyezni egy, csak a jeligét tartalmazó
lapot, amin más azonosításra alkalmas rájegyzés nem lehet.
- Egy másik, kisméretű zárt borítékban melynek a külsején csak a „CÍMER
PÁLYÁZAT JELIGE” felirat lehet, el kell helyezni egy lapot, melyen szerepel a jelige
a pályázó neve, születési helye és ideje, jelenlegi lakcíme, anyja neve, továbbá
nyilatkozatot arról, hogy ha címertervének egésze vagy bármely része Kiskunlacháza
új címerében megtalálható lesz, semmiféle szerzői jogdíjra, illetve egyéb díjra nem tart
igényt. A lapot a pályázó aláírásával kell, hogy hitelesítse.
- A „CÍMER PÁLYÁZAT JELIGE” feliratos kisebb, zárt borítékot bele kell tenni a
címerrajzot tartalmazó nagyobb borítékba.
A fenti beadási feltételek bármelyikének hiánya a pályázat elutasítását vonhatja maga
után.

A pályázat elbírálásával kapcsolatos eljárás:
-

-

A címer ötletterveket tartalmazó „CÍMER PÁLYÁZAT CÍMERRAJZ” feliratú
borítékok bontása 2018. április 30-ig történik.
Az új címer formájával kapcsolatos döntési javaslatot a Képviselő-testület egy, erre a
célra létrehozott munkacsoportja teszi meg.
A végső döntést a Képviselő-testület hozza meg, várhatóan 2018. június 30-ig. Az
azonosító, „CÍMER PÁLYÁZAT JELIGE” feliratú kisméretű borítékok csak ez után
bonthatók fel.
A nyertes pályázatot a Képviselő-testület továbbítja a Nemzeti Címer Bizottság
részére, szakmai véleményezés céljából.

A pályázati kiírást Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
353/2017.(XII.12.) számú határozatával hozta meg.
A Képviselő-testülte fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa!

