Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat címeréről, zászlajáról és használatuk rendjéről
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzat jelképei
1. §
Az önkormányzat jelképei: a címer és a zászló.
2. A címer
2. §
(1) Az önkormányzat címere: álló, enyhe csücsökben végződő vízszintes talpú pajzs piros
mezejének felső részében, a piros mező közepén egymás mellett elhelyezkedő hegyével
felfelé fordított arany ekevas és élével balra, hegyével felfelé fordított ezüst csoroszlya
látható. Az ekevas és a csoroszlya mellett, a pajzs két szélén lévő zöld levéllel és szárral
ellátott kék színű szőlőfürt és négy szál, aranyszínű búzakalászból álló csokor található.
A pajzs alsó részének közepén két sárga színű oroszlánfej van elhelyezve.
A két fej vízszintes középvonalától lefelé a pajzs zöld színű.
(2) A címerleírás magyarázata:
Ötvös és Kónyi 1929-ben egyesült és vált egy településsé. A jelenlegi címer egyrészt a
mindkét településrészt jellemző mezőgazdasági termelésre utal, másrészt kifejezi Ötvös és
Kónyi egységét. Bár a címer Ötvös 1908 után használt címeres pecsétjén alapul, melyben az
itt látható elemek hasonló formában szerepeltek, ott azonban az ekevas és a csoroszlya is
ezüst, és éppen fordítva álltak. A jelenlegi címerben való elhelyezkedésük, és az ekevas arany
színe a kónyiak 1908-as címeres pecsétjében foglaltakkal egyezik meg. Így a két egykori
önálló település szimbólumainak egyesítéséből jött létre a jelenlegi címer.
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3. §
(1) Az önkormányzat címere kizárólag díszítő és utaló jelképként használható:
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint a címer használható:
a) az önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző; pecsétnyomó
esetében a legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm átmérőjű, megfelelő
körirattal ellátva;
b) az önkormányzat zászlaján és annak változatain;
c) a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek, aljegyzőnek, az önkormányzati
képviselőknek készített levélpapírok fejlécén, borítékjain, valamint névjegykártyájukon;
d) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy
emlékérmeken;
e) az önkormányzat épületének bejáratánál és tanácskozótermében;
f) az önkormányzat intézményei bejáratánál;
g) az önkormányzat által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon,
meghívókon, emléktárgyakon, matricákon;
h) a községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál levő táblán.
(2) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az önkormányzat és más bel-, illetve
külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg szerződések,
megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső működésével és szervezeti
felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.
(3) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.
3. A címer használata és a használat engedélyezése
4. §
(1) A címer nem önkormányzati szervek általi használatát – kérelemre – a jegyző javaslata
alapján a polgármester engedélyezheti.
(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti engedélyt egyszeri alkalomra, meghatározott
időpontig vagy visszavonásig való érvényességgel adja ki.
(3) A polgármester az (1) bekezdés szerinti engedély kiadását megtagadja, ha a felhasználás
célja az Önkormányzat alapvető érdekeivel vagy a közerkölccsel nem egyeztethető össze. A
megtagadásra okot adó körülmények észlelése, továbbá a 6. §-ban meghatározott
felhasználási díj megfizetésének elmulasztása esetén a polgármester a kiadott engedélyt
visszavonja.
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5. §
(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező megnevezését, címét;
b) a címerhasználat célját;
c) az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot);
d) a címer előállításának anyagát;
e) terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját;
f) a használat időtartamát;
g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fénymásolatát stb.);
h) a felhasználásért felelős személy megnevezését.
(2) A kiadott engedélyekről nyilvántartást kell vezetni.
(3) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a
hiteles ábrázolást.
(4) Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való
ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében,
de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.
6. §
(1) A polgármester a jelképhasználatot engedélyező döntésben felhasználási díjat állapíthat
meg.
(2) A díj megállapítása történhet egy összegben, évi általány formájában vagy az elért
árbevétel arányában.
(3) A (2) bekezdésben szereplő egyösszegű felhasználási díj legkisebb összege 10.000 Ft,
legmagasabb összege pedig 100.000 Ft lehet. Az átalány összege 10.000 – 100.000 Ft-ig
terjedhet. Az árbevétel után megállapítható díj mértéke az éves árbevétel 0,1 %-a, de
legkevesebb 10.000 Ft.
(4) A felhasználást engedélyező döntésben a felhasználási díj mértékét, megfizetésének
módját és határidejét is meg kell határozni.
(5) A felhasználási díj az önkormányzatot illeti meg.
4. A zászló
7. §
(1) A másfél méter hosszú, egy méter széles fehér selyemből készült zászlómezőben tengelyével a teljes hossz közepén – a község címere van elhelyezve.
(2) A zászlórúd sima, mahagóni színre festett és kúp alakban végződik.
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(3) Az önkormányzat zászlaja az önkormányzat épületében kerül elhelyezésre.

8. §
(1) Az önkormányzat zászlaja lobogó formájában is használható.
(2) A zászló (a lobogó) vagy annak méretarányos változatai használhatók különösen:
a) hivatalos állami ünnepek alkalmával;
b) a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmával más
hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt;
c) a képviselő-testület ülései alkalmával az ülés helyszínén;
d) nemzeti, illetőleg községi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbocra
eresztve;
e) minden, a községgel összefüggő vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményen.
(3) A zászló használatára, a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
5. Záró rendelkezések
9. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. §
Hatályát veszti
a) Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi címer és zászló
alapításáról és használatának rendjéről szóló 5/1996. (IX.25.) Kt. rendelete,
b) Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi címer és zászló
alapításáról és használatának rendjéről szóló 5/1996. (IX.25.) Kt. rendelete
módosításáról szóló 9/1996. (XI.4.) rendelete,
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c) Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi címer és zászló
alapításáról és használatának rendjéről szóló 5/1996. (IX.25.) Kt. rendelete
módosításáról szóló 15/2009. (IX.15.) rendelete
11. §
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető
szabályozást tartalmaz.
Pusztai László
polgármester

Veszner József
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2014. április 10.
Veszner József
címzetes főjegyző

