Kacsóta Községi Önkormányzat
12/2009. (XI. 9.) KT rendelete
Kacsóta Község jelképeinek használati rendjéről
Kacsóta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
figyelemmel Kacsóta Község Képviselõ-testülete és szervei szervezeti és mûködési
szabályzatáról szóló
1/1991.(I.24) KT. Rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) az
önkormányzat jelképeirõl szóló rendelkezéseire, az alábbi rendeletet alkotja.
I.

Fejezet

A címer leírása
1.§
(1) Kacsóta község címerének heraldikai leírása: A település címere egyenesen álló,
csücsköstalpú, kék színű pajzson látható. A címerpajzson jobbról balra néző, ezüst (fehér)
színű a csoroszlya és gabonakéve. Felettük jelképes, ezüst alapszínű, ötágú korona, melynek
kör alakú díszei a koronában és a korona csúcsain piros színűek, a korona alsó része zöld és
kék színből áll. Jobbról mellette, a korona és a címerpajzs jobb széle között, a korona alsó,
zöld részével egyvonalban egy ezüst színű kör, mely átmérőjében megegyezik a koronában
lévő piros körök méretével.
E címerpajzs felett balra néző, álló rostélyos sisak. Tetején egyszerű, gombos, ötágú
sisakkorona fogja össze a sisaktakarót, mely a címerpajzs körül helyezkedik el. A sisaktakaró
stilizált, bevágott szélű, levél vagy foszlányszerű. A címerpajzs alatti szalagon áll a felirat a
község nevével.
(2) Kacsóta község címerének képét jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
A címerhasználat köre
2.§
(1) Kacsóta címere (továbbiakban: címer) a községre utaló jelképként engedély nélkül
használható:
a) a Községháza épületén és épületében;
b) az önkormányzati fenntartású intézmények épületein és épületeiben;
c) a képviselő-testület, illetve szervei (továbbiakban: önkormányzati szervek) által
szervezett, támogatott rendezvényeken;
e) az önkormányzati szervek által kiadott vagy készíttetett kiadványokon;
f) az önkormányzati szervek által adományozott vagy készíttetett okleveleken,
emléklapokon, plaketteken, érmeken, jelvényeken, kitüntetéseken, egyéb tárgyakon;
g) az önkormányzati szervek, valamint az önkormányzat tisztségviselői által használt
bélyegzőkön;
h) az önkormányzati szervek, valamint az önkormányzat tisztségviselői által hivatalos
tevékenységük során használt levélpapíron és borítékon;
i) Kacsóta község díszpolgárai, a polgármester, a települési képviselők, az SZMSZ-ben
felsorolt önkormányzati bizottságok nem képviselõ tagjai és a Polgármesteri Hivatal erre
jogosult dolgozóinak névjegykártyáin.
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(2) Magánszemélyként az állampolgárok a kereskedelmi forgalomban kapható címert a
községhez tartozásuk, kötődésük kinyilvánításaként e rendelet szabályainak megtartása
mellett engedély nélkül használhatják.
3. §
Az 2. §-ban nem szabályozott esetekben (különösen előállítás, kereskedelmi forgalomba
hozatal, kereskedelmi forgalomba hozni kívánt terméken való megjelenítés) a címer csak
engedéllyel használható.
4. §
Ha a Magyar Köztársaság címere, illetőleg e címerrel ellátott körbélyegző használata
kötelező, Kacsóta község címere, illetőleg a címerrel ellátott körbélyegző egyidejűleg nem
használható.
A címerhasználat módja
5. §
(1) A címert az SZMSZ-ben meghatározottak szerinti hiteles alakban, az ábrázolás hűségének
megfelelően, a méretarányok és színek pontos megtartásával szabad ábrázolni; nyomtatott
formában a színek mellőzésével is ábrázolható.
(2) A címer csak olyan mértékig kicsinyíthető, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.
(3) Indokolt esetben engedélyezhető, hogy a címert anyagának színében (fém, fa, bőr, stb.)
készítsék el és használják.
(4) A címer használata során meg kell őrizni annak tekintélyét, használatának módja nem
sértheti a közízlést.
II.

fejezet
6.§

Kacsóta község zászlaja és használatára vonatkozó szabályok
(1) A zászló leírása
(2) Zászlóból legalább egy darabot a Polgármesteri Hivatalban kell őrizni.
A zászlóhasználat köre
7. §
Kacsóta község zászlaját (továbbiakban: zászló) nemzeti és helyi ünnepeken, valamint a
képviselő-testület ülésének napján a Községháza homlokzatára kell tűzni.
8. §
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Természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek a zászlót a községhez
tartozásuk, kötődésük kinyilvánításaként -e rendelet szabályainak megtartása mellettengedély nélkül, szabadon használhatják.
9. §
A 6.§-ban nem szabályozott esetekben (különösen előállítás, kereskedelmi forgalomba
hozatal, kereskedelmi forgalomba hozni kívánt terméken való megjelenítés) a zászló csak
engedéllyel használható.
A zászlóhasználat módja
10. §
(1) A zászló az SZMSZ-ben meghatározott formában és a színek pontos megtartásával,
kizárólag eredeti rendeltetési céljának megfelelően zászlóként használható.
(2) A zászló használata során meg kell őrizni annak tekintélyét, használatának módja nem
sértheti a közízlést.
III.

fejezet

A községi jelképek használatának engedélyezése
11. §
(1) A községi jelképek használatát a képviselő-testület által átruházott önkormányzati
hatósági hatáskörében Kacsóta Község Polgármestere (továbbiakban: polgármester)
engedélyezi.
(2) Az engedélyezési eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irányadók.
12. §
(1) Az engedélyezés iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani. A kérelemnek
tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét és címét (székhelyét);
b) a községi jelkép használatának célját;
c) előállítás esetén az előállítandó mennyiséget;
d) a terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal módját;
e) a használat időtartamát;
f) a közégi jelkép felhasználásáért felelõs személy nevét és beosztását.
(2) A kérelemmel egyidõben be kell mutatni a zászlót, a címert, a címerrel díszített tárgy
mintáját, illetõleg a kérelemhez mellékelni kell ezek tervét vagy fényképmásolatát.
13. §
(1) Az engedély tartalmazza:
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a)
b)
c)
d)
e)

az engedélyes nevét és címét (székhelyét);
az engedélyezett felhasználási cél megjelölését;
az engedély hatályát, előállítás esetén az előállítható mennyiséget;
a terjesztés, forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket;
a használattal kapcsolatos egyéb előírásokat.

(2) Az engedély hatálya szólhat:
a) egyedi alkalomra,
b) határozott időpontig, vagy határozott időtartamra,
c) határozatlan ideig,
d) meghatározott mennyiségű tárgy előállítására.
(3) A kiadott engedélyekről a polgármester nyilvántartást vezet.
14. §
(1) Az engedély kiadását meg kell tagadni, ha a községi jelkép használata e rendelettel
ellentétes.
(2) Az engedély iránti kérelmet el kell utasítani, ha:
a) a használat vagy a forgalomba hozatal az önkormányzat jogát vagy jogos érdekét sérti,
vagy veszélyezteti,
b) a község méltóságát sérti, vagy veszélyezteti,
c) a kérelmezõ kellõen nem bizonyította, hogy az általa elõállítani, illetve forgalomba hozni
kívánt áru minõsége, jellege a címer használatát indokolja.
d) a kérelmező kellően nem bizonyította, hogy az általa folytatott tevékenység jelentősége a
címer használatát indokolja,
e) a kérelmező által elõállítani, illetve forgalomba hozni kívánt áru a közízlést sérti, vagy a
jóerkölcsbe ütközik.
(3) A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a használat e rendeletben, illetve az
engedélyben foglalt rendelkezéseket sérti.
(4) A kérelemben foglaltaknak teljes egészében helyt adó határozat egyszerűsített formában is
meghozható.
15. §
A községi jelképek emléktárgyakon, érméken, jelvényeken, más tárgyakon, kiadványokon
történő felhasználásához e rendelet alapján kiadott engedély nem mentesíti a kérelmezőt a
más jogszabály által a termék, jelvény kiadvány stb. tervezésére előállítására, forgalomba
hozatalára előírt egyéb engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól.
IV.

fejezet

Szabálysértési rendelkezések
16. §
(1) Szabálysértést követ el és 30.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a községi
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jelképet e rendeletben foglalt rendelkezésektől, vagy a használatra vonatkozó engedélytől
eltérő módon használja, elõállítja, alkalmazza vagy forgalomba hozza.
(2) Az e rendelet 14.§ (1) bekezdése szerinti szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző
hatáskörébe tartozik.
Értelmezõ és záró rendelkezések
17. §
E rendelet alkalmazásában:
a) községi jelkép: a címer és a zászló,
b) az 1.§ (1) bekezdésében foglalt jelképek engedély nélküli használatára vonatkozó
felhatalmazás Kacsóta Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az által fenntartott
intézményekre, illetve szervekre vonatkozik,
c) használat: a használaton túl magába foglalja az előállítást, forgalomba hozatalt, és a
forgalomba hozni kívánt terméken való megjelenítést is.
18. §
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyző gondoskodik.

Papp Zoltán
polgármester

Dr. Karakán Béla
jegyzõ

