
Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2007 (IX.13.)
r e n d e l e t e

a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

Pölöske  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  1990.  évi  LXV.  törvény  1.  §  /6/ 
bekezdésének  a.)  pontjában  biztosított  jogkörében  az  Önkormányzat  jelképeiről  és  azok 
használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

Az Önkormányzat jelképei

1. §

Az  Önkormányzat  jelképei,  mint  a  település  tájjelegének  megfelelő,  történetiségére  utaló 
díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.

A címer leírása

2. §

A  címerpajzs  egyszerű,  háromszögű,  szimmetrikus,  egyenesen  álló.  Pajzsderéknál 
szimmetrikusan, ezüst fémmel a fő címerkép, Pölöske középkori vára található. A pajzsfő bal 
oldalán  arany  nap,  jobb  oldalán  ezüst  hol.  A  kettő  között,  tulajdonképpen  a  pajzsfő 
díszhelyén, annak jobb oldalán, a holdhoz közelebb, három arany csillag ragyog. A három 
arany csillag a település egy-egy meghatározó birtokos családját  szimbolizálja.  Az Árpád-
korban,  a  Hahót  nemzetség,  a  későközépkorban a pölöskei  Eördögh,  az  újkorban pedig a 
Széchenyi családok meghatározó szerepet játszottak a település életében. A csillagok alakja 
azonos a Hahótok címerében található „bikafej szarva közötti” csillag ábrázolással. A pajzslap 
közepén arany hal található. Ez utal a hajdan halban gazdag, középkori névén Pölöske folyóra 
(ma Szévíz), de a modern korin Pölöske távolabbi vidékeken is ismert egyik nevezetességét, a 
bányatavaknál végezhető népszerű szabadidős tevékenységet, a horgászatot szimbolizálja. A 
címer alapmáza a kék szín. Alakzatai, képei arany és az ezüst fémek. 

A címer használatának köre és szabályai

3. §

/1/.Az Önkormányzat címerét mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a.)  az  Önkormányzat  körpecsétjén,  amely  pecsétnyomó,  illetőleg  gumibélyegző; 

pecsétnyomó  esetében  legkisebb  40  mm,  gumibélyegző  esetében  legnagyobb  35  mm 
átmérőjű, megfelelő körirattal ellátva;

b.) az Önkormányzat zászlaján és annak változatain;
c.) az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, alpolgármestereknek, jegyzőnek

készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján, névjegykártyán;
d.)  az  Önkormányzat  által  kiadott  díszokleveleken,  emléklapokon,  kitüntető  vagy 

emlékérmeken;



e.) a Községháza épületének bejáratánál, dísztermében (tanácskozótermében) és más 
protokolláris célt szolgáló helyiségeiben;

f.) az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban;
g.) az Önkormányzat  és szervei által  megjelentetett,  a település életével foglalkozó 

kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon;
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.

/3Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

4. §

/1/A 3. § /1/ bekezdésének g.) pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy számára
az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken az önkormányzat címerének 
használatát - kérelemre - a jegyző javaslata alapján a polgármester engedélyezheti.

/2/Kereskedelmi  vagy reklám célú  felhasználás  esetében  a  címer  használatáért  gyártási  és 
forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a jegyző javaslata alapján  a  polgármester 
állapítja meg. Méltatlan tárgyakon tilos a címert alkal- mazni.  Vitás  esetekben  a 
képviselő-testület dönthet.

/3/A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formájában vagy az elért árbevétel
arányában.

/4/A /3/ bekezdésben szereplő átalány összege gazdálkodó szervezeteknél 1.000- 100.000.- Ft-
ig terjedhet. Az árbevétel után megállapítható díj mértéke az éves árbevétel 0,1%-a, de 
legkevesebb 1.000.- Ft.

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, fényképmásolatát stb);
h.) a felhasználásért felelős személy megnevezését.

/2/A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a.) az engedélyes megnevezését és címét;
b.) az előállítás anyagát;
c.) az engedélyezett felhasználás célját;
d.) az előállításra engedélyezett mennyiséget;



e.) a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát;
f.) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket;
g.) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését;
h.) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.

/3/A kiadott engedélyekről a körjegyzőség  hivatala nyilvántartást vezet.

/4/Indokolt esetben a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja.

6. §

/1/Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne  sértse  a 
hiteles ábrázolást.

/2/Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerének eredeti színben valóábrázolására,
akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében,de a heraldika
általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.

A zászló leírása

7. §

/1/  1:2 arányú, fekvő téglalap, középen a község címere, a község  felirattal.

/2/  A lobogó 2:1 arányú, álló téglalap, . első harmadában helyezhető a címer, valamint a 
község nevének  felirata.

/3..Az Önkormányzat zászlaja a Községháza épületében kerül elhelyezésre.

A zászló használata

8. §

/1/A  zászló lobogó formájában is használható. A zászló (a lobogó) vagy annak méretarányos 
változatai használhatók:

a.) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt;
b.) a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából

más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt;
c.) a képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén;
d.) nemzeti, illetőleg megyei gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt,

félárbocra eresztve;
e.) minden, a községgel összefüggő vagy az Önkormányzat részvételével rendezett

eseményen.

/2/A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.



A jogosulatlan használat

9. §

Aki az Önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérő vagy a közösséget sértő 
módon használja fel, szabálysértést követ el, és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 

Kelt ………….

Feketéné Tarpál Ibolya Kanizsai Mónika
polgármester körjegyző

Kihirdetve: …………..


	A zászló használata

