Székkutas Község Önkormányzatának
8/1997.(X.14.) Ktr. számú rendelete
a helyi címer és zászló alapításáról és
használatának rendjéről
1.§
Székkutas Önkormányzatának jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő
szimbólumok: címer és a zászló.
2.§
Az önkormányzat címere: barokkos pajzs három mezőre osztva: az alsó, legkisebb – sötétzöld
színű – mezőben egy avarkori övcsat található: a középső ezüst alapú mező bal oldalán három
szál búzakalász, középen bíbic, mellette jobbról egy orvosi székfűvirág: a felső mező színe
kék, benne – balról jobbra haladva – egy szélmalom, gémeskút és ló.
3.§
(1)

Az Önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a az Önkormányzat zászlóján és annak változatain:
b az önkormányzat körbélyegzőjén:
c az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek
készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján:
d az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy
emlékérmeken:
e a Községháza épületének bejáratánál, az önkormányzati ülések helyszínéül szolgáló
községi házasságkötő teremben
f az Önkormányzat intézményeinek bejáratánál, vezetőinek irodáiban:
g az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, e település életével foglalkozó
kiadványokon, meghívókon:
h a községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblákon.

(2) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsétet, csak protokolláris célból, szerződések,
megállapodások hitelesítésekor, és belső működésével, szervezeti felépítésével
kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.
(3)

A körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.
4.§

(1) A 3.§ (1) bekezdésének g.) pontjában felsoroltakon kívül más jogi személy számára az
általa készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken az Önkormányzat címerének
használatát – kérelemre – a polgármester engedélyezheti.

(2) Kereskedelmi, reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért gyártási és
forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a jegyző javaslata alapján a polgármester
állapítja meg.
(3)

A díj összege 5.000-50.000.- forintig terjedhet.
5.§

(1)
a
b
c
d
e
f
g

A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a kérelmező megnevezését (nevét), címét,
a címer használatának célját,
a címer előállításának anyagát,
az előállítani kívánt mennyiséget,
a használat időtartamát,
a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát,
a felhasználásért felelő személy nevét.

(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek az alábbiakban felsoroltakat kell
tartalmaznia:
h az engedélyes nevét, címét,
i az előállítás anyagát,
j az engedélyezett felhasználás célját,
k az előállításra engedélyezett mennyiséget,
l az engedély érvényességének idejét,
m a forgalomba hozatalra, terjesztésre vonatkozó esetleges kikötéseket,
n amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, úgy annak összegét.
(3)

A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet

(4)

Indokolt esetben a polgármester a kiadott engedélyt visszavonhatja.
6.§

Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az a hiteles
ábrázolást ne sértse.
7.§
(1) A zászlólap 1:2 arányú fehér színű téglalap rajta középen az Önkormányzat címere, alatta
a község nevét feltüntető felirat. A zászlólap vége aranyszínnel rojtozott.
(2)

Az Önkormányzat zászlaja a Községháza előterében kerül elhelyezésre.
8.§

(1) A zászló lobogó formájában is használható. A zászlót a következő alkalmakkor lehet
használni.
a hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,
b jelentős községi események, ünnepségek és rendezvények alkalmából,
c a Képviselőtestület ülései alkalmával, önállóan az ülés helyszínén,
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d minden az önkormányzat részvételével rendezett eseményen.
(2) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
9.§
Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, illetve az engedélytől eltérően vagy a
közösséget sértő módon használja szabálysértést követ el, amely 50.000.- forintig1 terjedő
pénzbírsággal sújtható.
10.§
Ez a rendelet 1997. október 14. napján lép hatályba.

Sajti Mihály
polgármester

Hunyák Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetve: Székkutas, 1997. október 14.

Hunyák Zsuzsanna
jegyző
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Módosította a 4/2011. (III.22.) számú rendelet
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