Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának
7./2015.(VI.24.) rendelete
a község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről,
a "Szentkirályszabadjáért" kitüntetés és a díszpolgári cím
adományozásáról
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2)
bekezdésében, Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §. (5) és (9) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés i. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Az önkormányzat jelképei, mint a település múltjára utaló, díszítő szimbólumok:
a címer, a zászló és a pecsét.
2.§ A község címere: piros domborpajzs, középen ötágú aranykoronából kinövő
kettőskereszt. A címeren a mázak, színek a címertan szabályainak megfelelően
jelennek meg. A színek jelentéstartalma a következő: arany (Nap) értelem, ész, hit, tekintély,
erény, erkölcsösség vörös (Mars) hazaszeretet, önfeláldozás, tenni akarás, nagylelkűség.
3.§ (1) A község címere a település történelmi múltjára és mai jellegzetességére
utaló jelkép, a Magyar Köztársaság címerét nem helyettesítheti.
(2) Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet engedély nélkül használni lehet:
a)
az önkormányzat és a polgármesteri hivatal pecsétjén, körpecsétjén a megfelelő körirattal
ellátva,
b)
az önkormányzat zászlaján és lobogóján, annak változatain,
c)
az
önkormányzat
szervei,
illetve
a
polgármester,
alpolgármester,
jegyző
számára készült levélpapírok fejlécén, borítékon, névjegykártyán
d)
az
önkormányzat
által
kiadott
díszokleveleken,
emléklapokon,
kitüntető
emlékérmeken,
e)
a
községháza
épületének
bejáratánál,
dísztermében
(tanácskozó
termében) 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 kihelyezett táblákon, a települési információs táblákon, a
település honlapján
i)
a polgármesteri hivatal helyiségeiben
(3) A 3. § (2) bekezdés a-i) pontjaiban meghatározottakon kívül az önkormányzat címerének
használatát kérelemre a polgármester engedélyezi.
(4) A címer használatára vonatkozó engedélykérelmeket a polgármesterhez írásban kell
benyújtani. A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező megnevezését és címét;
b) a címerhasználat célját;
c) az előállítani kívánt mennyiséget, darabszámot;
d) a címer előállításának anyagát;
e) a terjesztés illetőleg forgalomba hozatal módját;
f) kereskedelmi forgalom esetén az egységárat
g) a használat időtartamát;
h) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát, rajzát vagy fényképmásolatát;
i) a felhasználásért felelős személy megnevezését.
(5) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes megnevezését és címét;
b) az előállítás anyagát;
c) az engedélyezett felhasználás célját és mennyiségét;
d) az engedély érvényességének időtartamát;
e) a terjesztés illetőleg a forgalomba hozatal módjával kapcsolatos esetleges kikötéseket;
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f) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését;
g) a nyilvántartáshoz csatolandó mintatárgyak vagy fényképek benyújtásának határidejét
(6) Az engedély érvényessége visszavonásig szól. A kiadott engedélyt a polgármester
visszavonhatja, ha a címer használata az engedélyben foglaltaktól eltérően, vagy a település
hírnevét- illetőleg a címer szimbolikus jellegét sértő módon történik. A kiadott engedélyekről a
polgármester nyilvántartást vezet.
4.§ (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
való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr,
kerámia
stb.)
színében,
de
a
heraldika
általános
szabályainak
megtartásával történhet.
5.§ (1) A település zászlója: álló téglalap alakú, középen címerrel, alatta arany betűkkel
Szentkirályszabadja
Község
felirat,
szélén
nemzeti
színű
zsinórszegéllyel. A zászló kétoldalas.
(2) A település lobogója a zászló 90 fokkal történő elforgatásával jön létre, a
feliratos,
színes
címer
szimmetriatengelye
a
lobogó
hosszának
rúdtól
mért
1/3-os osztásvonalával esik egybe. A lobogó kétoldalas.
(3)
A
zászlón
és
lobogón
megjelenő
színek
árnyalati
tónusa,
mindig
a
címerpajzson megjelenő színnel azonos, azt leginkább megközelíti.
6.§ (1) A zászló, a lobogó méretarányos változatai használhatók:
a) hivatalos
állami
ünnepek
alkalmával
a
Magyar
Köztársaság
zászlajával
együtt,
b) a
település
életében
jelentős
események,
ünnepségek
és
rendezvények
alkalmából, más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt,
c) a képviselő-testület ülésének helyszínén,
d) nemzeti,
gyászesemények
alkalmával
a
fekete
zászlóval
együtt,
félárbocra eresztve,
e) minden,
a
településsel
összefüggő
vagy
az
önkormányzat
részvételével
rendezett eseményen.
(2) A településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyek és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetek és gazdasági társaságok (a továbbiakban: szervezet) székhelyükön,
illetőleg telephelyükön a település zászlaját a polgármester engedélyével használhatják. Az
engedély érvényessége visszavonásig szól.
(3) A zászló használatára vonatkozó engedélykérelmeket a polgármesterhez írásban kell
benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező szervezet megnevezését és címét;
b) a zászló használatának időtartamát;
c)a zászló használatának tervezett helyét;
d) a zászló (lobogó) és a zászlórúd (árbóc) tervezett méretét;
e)a kérelmező szervezetnél a zászló (lobogó) felhasználásáért felelős személy nevét és
beosztását.
(4) A zászló (lobogó) használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes szervezet megnevezését;
b) a felhasználás helyét, idejét, illetőleg az engedély érvényességének határidejét;
c) a zászló (lobogó) elhelyezésével kapcsolatos esetleges egyéb előírásokat.
(5) A kiadott engedélyekről a polgármester nyilvántartást vezet.
(6) Amennyiben a zászló használata az engedélyben foglaltaktól eltérően, a zászló használatának
módja a község jó hírnevét vagy a zászló tekintélyét sérti, a polgármester az engedélyt
visszavonhatja.
7.§ A település pecsétje kör alakú pecsétlap, szélén peremmel. A pecsétmező
közepén Szentkirályszabadja község
címerének
kontúrrajza, melyet
két
oldalról
és
felülről
nagybetűs
körirat
övez:
SZENTKIRÁLYSZABADJA
KÖZSÉG
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PECSÉTJE.
8.§ (1) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az önkormányzat és más bel-,
illetve
külföldi
önkormányzatok
közötti
kapcsolatokban
protokolláris
célból,
illetve
szerződések,
megállapodások
hitelesítésekor,
valamint
az
önkormányzat
belső
működésével
kapcsolatos
rendelkezések,
kitüntető
oklevelek hitelesítésekor használható.
(2) Az önkormányzat címerévei ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem
alkalmazható.
9.§ A Képviselő-testület attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában érdemeket
szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse "Szentkirályszabadjáért" kitüntetést alapít.
10.§ (1) A "Szentkirályszabadjáért” kitüntetés adományozható annak a magyar állampolgárnak,
közösségnek, szervezetnek, aki (amely) kiemelkedően jelentős munkájával települési
viszonylatban olyan elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez,
a településen élő polgárok életminőségének javításához.
(2)
A
"Szentkirályszabadjáért"
kitüntetéssel
külön
erre
a
célra
készített
díszoklevél és tárgyjutalom jár.
(3) „Szentkirályszabadjáért” kitüntetés évente három adományozható.
(4) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén a posztumusz kitüntetés is
adományozható
11.§ (1) A "Szentkirályszabadjáért" kitüntetés adományozására főszabályként az évenként
megtartandó augusztus 20-i ünnepség alkalmával kerül sor, de a Képviselő-testület más időpontot
is meghatározhat.
(2) Az elismerés odaítélése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A "Szentkirályszabadjáért" kitüntetés adományozásáról szóló oklevelet és tárgyjutalmat a
polgármester
adja
át.
Az
adományozást
határozat
formájában
a
jegyzőkönyvbe kell foglalni és meg kell indokolni.
12.§ A "Szentkirályszabadjáért" díszoklevél tartalmazza:
- az adományozó megjelölését,
a
"Szentkirályszabadjáértkitüntetést
adományozó
keltét,
- az adományozott nevét, lakcímét
- az adományozás keltét,
- a polgármester és a jegyző aláírását,
- a képviselő-testület pecsétjét.

határozat

13.§
(1)
Az
elismerésben
részesített
személyekről
nyilvántartást vezet.
(2)
Az
elismerések
és
juttatások
költségeinek
fedezetét
éves költségvetéséből kell biztosítani.

számát

és

a

polgármester

az

önkormányzat

14.§ A Képviselő-testület, attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség
szolgálatában
kiemelkedő
érdemeket
szerzett
személyeket
méltó
elismerésben
részesíthesse,
valamint
személyüket
és
cselekedeteiket
megfelelőképpen
értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, díszpolgári címet alapít.
15.§ (1) A község "díszpolgára" cím adományozható annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak,
aki
valamely
kiemelkedően
jelentős
munkájával
vagy
egész
életművével
mind
a
település,
mind
pedig
országosan
vagy
nemzetközi
viszonylatban
olyan
általános
elismerést
szerzett,
amely
hozzájárul
a
település
jó
hírnevének
öregbítéséhez,
továbbá
példamutató
emberi
magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.
(2) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és tárgyjutalom jár.
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(3) Díszpolgári cím évente egy adományozható.
(4) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén a posztumusz díszpolgári cím is
adományozható.
16.§ (1) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet,
valamint
élvezi
azokat
a
kiváltságokat,
amelyek
a
rendelet
szerint
a
díszpolgárokat megilletik.
(2) A község díszpolgára:
a)
az
önkormányzat
által
rendezett
minden
ünnepségre
hivatalos
és
a
lehetőségek szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg,
b)
díjtalanul
látogathatja
az
önkormányzat
közművelődési
intézményét, valamint ilyen jellegű rendezvényeit,
c) elhalálozása esetén - családja beleegyezésével - az önkormányzat saját
halottjának tekinti.
17.§ (1) A díszpolgári cím adományozására főszabályként az évenként megtartandó augusztus
20-i ünnepség alkalmával kerül sor, de a Képviselő-testület más időpontot is meghatározhat
(2) Az elismerés odaítélése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A díszpolgári cím adományozásáról szóló díszoklevelet és tárgyjutalmat a polgármester adja
át. Az adományozást határozat formájában a jegyzőkönyvbe kell foglalni és meg kell indokolni.
18.§ A díszpolgári díszoklevél tartalmazza:
- az adományozó megjelölését,
- a díszpolgári címet adományozó határozat számát és keltét,
- az adományozott nevét, lakcímét
- az adományozás keltét,
- a polgármester és a jegyző aláírását,
- a képviselő-testület pecsétjét.
19.§ (1) A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy
arra érdemtelenné válik.
(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az,
a) akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott,
b) akit a bíróság bűncselekmény miatt jogerősen elítélt,
c) aki az elismerést jogtalanul, e rendeletben nem szabályozott előny megszerzésére használja fel,
d) aki az elismerés tényével bármely ügyben, körülmények között visszaél.
20.§
(1)
Az
elismerésben
részesített
személyekről
nyilvántartást vezet.
(2)
Az
elismerések
és
juttatások
költségeinek
fedezetét
éves költségvetéséből kell biztosítani.

a

polgármester

az

önkormányzat

21.§ (1) Nemzeti ünnepeken a település közterületeit Magyarország valamint Szentkirályszabadja
Község zászlajával kell fellobogózni:
(2) A fellobogózást az ünnepet megelőző napon, a zászlók eltávolítását az ünnepnapot követő
munkanapon kell elvégezni.
(2) A fellobogózás akként történik, hogy Magyarország zászlaja és a település zászlaja
kihelyezésre kerül a közterületeken található zászlótartókra.
(3) A polgármester dönthet arról, hogy a meghatározott nemzeti ünnepek mellett egyéb ünnepi
esemény esetén is fellobogózásra kerüljenek a közterületek.
22.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követően lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről, a
polgármesteri medálról, a „Szentkirályszabadjáért” kitüntetés és a díszpolgári cím
adományozásáról szóló 19/200.(VII.05.) önkormányzati rendelet valamint a módosításáról szóló
5/2002.(VIII.07.), 4/2008.(VI.06.), és a 19/2012.(XII.14.) önkormányzati rendeletek.
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