Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a község címerének, zászlajának, lobogójának és pecsétjének alkotásáról és használatáról,
valamint a helyi kitüntetések alapításáról, adományozási és használati rendjének
szabályozásáról szóló
19/1992. (VIII. 17.),
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4/2005.(II.18.),
17/2005.(XII.05.),
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16/2007.(XII.27.),
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15/2013.(X.28.)
rendeletekkel módosított
11/1992. (V. 28.) rendelete
(egységes szerkezetbe foglalt szövege)
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Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a község címerének, zászlajának, lobogójának és pecsétjének alkotásáról és használatáról,
valamint a helyi kitüntetések alapításáról, adományozási és használati rendjének
szabályozásáról szóló
19/1992. (VIII. 17.), 10/2000.(X.20.), 14/2003.(X.27.), 4/2005.(II.18.), 17/2005.(XII.05.),
19/2006.(XII.15.), 9/2007.(IV.18.), 14/2007.(XI.13.). 16/2007.(XII.27.), 7/2009.(X.19.),
15/2013.(X.28.) rendeletekkel módosított
11/1992. (V. 28.) rendelete
(egységes szerkezetbe foglalt szövege)
A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 1. §. (6) bekezdése a) pontjában, és a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló
1991. évi XXXI. törvény 7. §. (1) bekezdése alapján, valamint a többször módosított 1/1991 (II.
04.) rendelet (SZMSZ) 2. § 1. bekezdésében foglaltak szerint – a Szervezeti és Működési
Szabályzat 1. számú mellékleteként – az alábbi rendeletet alkotja meg.

I. Fejezet
Hosszúhetény község címere, zászlaja,
pecsétje és azok használata
A község címere
1. §.
Hosszúhetény község címere: álló, csücsköstalpú tárcsapajzs, melynek felső széle a haránt levágott
sarkokat középen domború hullámvonallal köti össze.
A vörössel és ezüsttel hasított pajzsmezőben arannyal és kékkel hasított behajló sátor található.
A jobb oldali arany mezőben zölddel. lebegő, leveles szőlőfürt helyezkedik el. A kék mezőben alul
arany hullámos pólya, melynek felső éléből kinövő zöld hármashalom minden halmán kinövő arany
búzakalász látható. A középső halom a két szélső fölé emelkedik.
A jobb felső vörös mezőben lebegő ezüst rózsa, a bal felső ezüst mezőben lebegő vörös rózsa
helyezkedik el. (1. számú melléklet)
2. §.
(1)
(2)

A község címere az e rendeletben meghatározott módon, kizárólag a községre utaló
jelképként és díszítő elemként használható.
A képviselő-testület és szervei a község címerét korlátozás nélkül felhasználhatják:
a)
képviselő-testületi ülések meghívóin,
b)
a képviselő-testület által alapított díszoklevélen, emléklapokon, emléktárgyakon,
kitüntető- és emlékérmeken,
c)
az önkormányzat hivatalos kiadványain, felhívásain, programjain, tervein, a
megállapodásokon és szerződéseken,
d)
az önkormányzat hazai és nemzetközi kapcsolataiban, külföldiek fogadásán, azok
részvételével zajló rendezvényeken,
e)
a polgármester illetve a képviselő-testület képviseletére feljogosított személy a
megbízatásához kapcsolódó tevékenység során,
f)
a képviselő-testület tisztségviselői által használt levélpapíron, borítékon.
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3. §.
(1)

(2)

A község címere – a 2. §. 2) bekezdésében írt eseteket kivéve – más szerv, szervezet vagy
magánszemély részéről csak előzetes engedély alapján használható fel:
a)
a község történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, a községre utaló
emléktárgyakon,
b)
a község jelentősebb egészségügyi, tudományos, kulturális- és sportrendezvényein, azok
emléktárgyain, jelvényein, érmein,
c)
idegenforgalmi és propaganda kiadványokon,
d)
egyéb,
kereskedelmi
forgalomba
kerülő
termékeken,
ajándéktárgyakon,
reklámtárgyakon,
e)
épületek homlokzatán,
f)
községi vállalatok és intézmények emblémájában
g)
egyéb esetekben.
Az (1) bekezdés g) pontjában írt esetekben az engedélyezési eljárás lefolytatása előtt ki kell
kérni a képviselő-testület illetékes bizottságának véleményét.
4. §.

(1)

(2)
(3)

Nem alkalmazható a címer:
a)
esztétikailag értéktelen terméken,
b)
közerkölcsöt sértő kiadványokon, tárgyakon,
c)
mások jogait, közérdeket vagy nyomós magánérdeket sértő módon,
d)
államigazgatási eljárás során.
A községi címer védjegyként nem használható.
Az állami és községi címer együttes használata esetén az állami címernek – elhelyezésével,
méretével, stb. – elsőbbséget kell biztosítani.
5. §.

(1)
(2)
(3)

(4)

A községi címert kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni.
A községi címer elemei önállóan nem alkalmazhatóak.
Nyomdai úton történő előállítás esetén, a címer fekete-fehér színben is felhasználható (2.
számú melléklet), illetve a címer kizárólag a tárgy anyagának színében (fém, bőr, fa, … stb.)
is megjelenhet.
A címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.
6. §.

(1)
(2)
(3)

A községi címer meghatározott célra történő előállítását, forgalomba hozatalát és használatát
a 3. §.-ban felsorolt esetekben – kérelemre – a polgármester engedélyezi.
Az engedély egyszeri alkalomra, meghatározott időpontig vagy visszavonásig adható.
A községi címer előállítására, használatára, illetve forgalomba hozatalának engedélyezésére
vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a kérelmező megnevezését, címét,
a címer előállításának, felhasználásának célját és módját,
előállítás esetén az előállítandó mennyiséget,
a terjesztés, illetve forgalomba hozatal módját, a kereskedelmi forgalomba kerülő
termék fogyasztói árának megjelölésével,
a címer használatának időtartamát,
a címerrel díszített tárgy mintapéldányát (rajzát).
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A címer előállítására, használatára, illetve forgalomba hozatalára vonatkozó engedélyeknek
tartalmaznia kell:
az engedély birtokosának megnevezését és címét,
az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését,
a felhasználás idejét, illetve az érvényesség időtartamát,
a terjesztés, forgalomba hozatal módjára, mennyiségére vonatkozó esetleges
kikötéseket,
díjfizetési kötelezettség esetén annak mértékét és fizetési határnapját,
a felhasználással kapcsolatos egyéb kikötéseket.
(5) A község jelentősebb egészségügyi, tudományos- és sportrendezvényein történő
címerhasználat kérelmezése és engedélyezése szóban is megtörténhet – a többi esetben
írásban kell eljárni.
(6) 1Idegenforgalmi, kereskedelmi vagy reklámfelhasználás esetén a kérelmezőnek díjat kell
fizetnie. A díj mértéke a használat jellegétől, gyakoriságától és a várható gazdasági előnyöktől
függően 10.000 – 1.000.000. Ft-ig terjedhet. A megállapított díj összege évente a hivatalos
infláció mértékével emelkedik.
(7) Az engedélyezett céltól vagy az engedélyben meghatározott módtól eltérő felhasználás esetén
az engedély visszavonható.
(8) 2Vissza kell vonni az engedélyt a község érdekeit sértő felhasználás, valamint e rendelet 6.§
(6) bekezdése szerint megállapított díj fizetésének elmulasztása esetén.
(9) 3A jogorvoslati kérelem tárgyában a Közoktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság
előzetes véleményének kikérése után a képviselő-testület dönt.
(10) A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet.
(4)

A községi zászló és lobogó
7. §.4
A község zászlaja és lobogója 2:1 méretarányú fehér drapéria, szélén fehér rojtsorral. A zászló
esetében a drapéria hossztengelyére merőlegesen, a lobogó esetében a hossztengellyel
párhuzamosan helyezkedik el a címer a zászlórúdtól mért és a lobogó felső élétől mért ½-es
osztásvonalon.
8. §.
(1)

(2)
(3)

1

A községi zászló és lobogó különösen az alábbi esetekben használható:
a)
állami és nemzeti ünnepek alkalmával
b)
a képviselő-testület ülésein és más jelentősebb helyi események, rendezvények
alkalmával
c)
bel- és külföldi kapcsolatokban emlék- és cserezászlóként, lobogóként.
A községi zászló és lobogó egyéb estekben történő használata nem sértheti a közerkölcsöt,
mások jogait és a közösségi érdekeket.
A községi zászló és lobogó használata a köztársasági zászló és lobogó használatát nem
helyettesítheti.

Módosította: 15/2013.(X.28.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2013.X.28-tól.
Módosította: 15/2013.(X.28.) önk. rend. 2.§. Hatályos: 2013.X.28-tól.
3
Módosította: 15/2013.(X.28.) önk. rend. 3.§. Hatályos: 2013.X.28-tól.
4
Módosította: 7/2009.(X.19.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2009.X.19-től.
2
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9. §.
A községi zászlót és lobogót kizárólag hiteles alakban szabad elkészíteni (3. számú melléklet).
10. §.
A községi zászló és lobogó kereskedelmi célra történő előállítására, valamint forgalomba
hozatalára, és azok engedélyezésére vonatkozóan a 6. §-ban foglalt rendelkezéseket kell
értelemszerűen alkalmazni.
A községi pecsét
11. §.
A község pecsétje: 36 mm átmérőjű, kör alakú pecsét, közepén Hosszúhetény címerével. A felirat
körben: Hosszúhetény Község Önkormányzata. 1992. Az évszám előtt és után díszpont található.
12. §.
(1)

(2)

A pecsétnyomó kettő hiteles példányban készül. Az egyik – melyet a mindenkori
polgármester őriz és kezel – sárgaréz pecsétlap; a másik – melyet a mindenkori jegyző őriz és
kezel – hagyományos kivitelezésű pecsétnyomó.
Az előző bekezdésben meghatározott pecsétekről bárminemű másolatot készíteni tilos.
13. §.

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

A községi pecsétnyomó kizárólag az alábbi esetekben alkalmazható:
a)
a községi képviselő-testület kollektív határozatát megjelenítő dokumentumokon,
megállapodásokon, szerződéseken,
b)
a községi képviselő-testület által adományozott díszokleveleken, emléklapokon,
c)
nemzetközi kapcsolatok dokumentumain.
A községi pecsét használata a képviselő-testület döntéseit megjelenítő dokumentumokon csak
a polgármester és a jegyző, egyéb esetekben pedig a polgármester aláírásával együtt hiteles.
A községi pecsét hatósági ügyekben nem használható és nem helyettesíti az állami címerrel
ellátott pecsétet.
A községi címer lenyomata kizárólag oktatási, tudományos és ismeretterjesztési célra
készíthető el, és az e tárgyú kiadványokon ábrázolható annak hiteles alakjában. (4. számú
melléklet).
Az engedélyezési eljárásra a 6. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.
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II. Fejezet
Helyi kitüntetések alapítása, adományozása és használati rendje.
14. §.
(1)

(2)

(3)

(4)

5

A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi helyi elismeréseket,
kitüntetéseket, díjakat alapítja.
Ifjúsági Nívódíj
Polgármesteri Díj
„Településért” Kitüntető Díj
„Hosszúhetényért” Kitüntető Díj
Hosszúhetény Díszpolgára Cím
Közszolgálatért Kitüntető Díj
5
Ifjúsági Nívódíj:
A díj annak a végzős általános iskolai tanulónak adható, aki iskolai tanulmányait jeles
eredménnyel végezte, magatartása példamutató, tanórai tevékenységén túl valamilyen
területen kiemelkedőt nyújt és ezzel iskolájának, lakóhelyének jó hírnevet szerez.
6
a)
A nívódíjjal oklevél, és egy 9 cm átmérőjű „Ifjúsági Nívódíj” feliratú emlékplakett jár
díszdobozban, valamint 5.000 Ft ajándékutalvány.
b)
A nívódíjat a nevelőtestület döntése alapján az intézmény igazgatója adja át a tanévzáró
ünnepség alkalmával.
c)
Nívódíjban éven 1-4 tanuló részesíthető.
7
Polgármesteri Díj:
A díj annak adható, aki az előző évben végzett tevékenységével kivívta környezetének
elismerését, lakóhelyének jó hírnevet szerzett a közélet, tudomány, művészet, sport területén.
8
a)
A polgármesteri díj művészi kivitelű keretezett oklevél, amelyen szerepel az
adományozás rövid indoklása.
A díjjal kerámia emlékplakett jár. Az emlékplaketten Hosszúhetény címere látható,
körbefonva a „Polgármesteri Díj” szöveggel.
A díjban részesíthetők személyéről és számáról a polgármester dönt.
A díjból évente legfeljebb 3 adható.
9
b)
A díj átadására minden évben március 15-én kerül sor, de a képviselő-testület külön
döntése alapján más időpontban is átadható.
10
„Településért” Kitüntető Díj:
11
A díj annak adható, aki tevékenységével kivívta környezetének elismerését, lakóhelyének jó
hírnevet szerzett a közélet, tudomány, művészet, sport területén végzett egy-egy kiemelkedő
teljesítményével.
12
a)
A díj művészi kivitelű keretezett oklevél, amelyen szerepel a díj odaítélésének rövid
indoklása.
Az oklevélhez kerámia emlékplakett jár. Az emlékplaketten Hosszúhetény címere
látható, körbefonva a „Településért Kitüntető Díj” szöveggel.
b)
A díj odaítéléséről a helyi közösségek javaslatainak kikérése után a képviselő-testület
dönt, és a polgármester adja át a március 15-i ünnepségen.

Módosította: 10/2000.(X.20.) önk. rend. 1.§.(2) Hatályos: 2001.I.1-jétől.
Módosította: 15/2013.(X.28.) önk. rend. 4.§. Hatályos: 2013.X.28-tól.
7
Módosította: 10/2000.(X.20.) önk. rend. 1.§.(3) Hatályos: 2001.I.1-jétől.
8
Módosította: 15/2013.(X.28.) önk. rend. 5.§. Hatályos: 2013.X.28-tól.
9
Módosította: 14/2003.(X.27.) önk. rend. 2.§. Hatályos: 2003.X.27-től.
10
Módosította: 10/2000.(X.20.) önk. rend. 1.§.(4) Hatályos: 2001.I.1-jétől.
11
Módosította: 15/2013.(X.28.) önk. rend. 6.§. Hatályos: 2013.X.28-tól.
12
Módosította: 15/2013.(X.28.) önk. rend. 7.§. Hatályos: 2013.X.28-tól.
6
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(5)

(6)

(7)

13

A díjban évente 3 állampolgár részesíthető.
„Hosszúhetényért” Kitüntető Díj:
15
A díj annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, helyi civil-társadalmi szervezetnek
adható, aki a község társadalmi életében, irodalmi, művészeti, kulturális, közművelődési,
közoktatási, egészségügyi, testnevelési és sport, területfejlesztési, településfejlesztési és
tudományos kutatói munkásságában hosszabb, több éves alkotó, művészeti vagy egyéb
közösségi tevékenységet folytatott.
16
a)
A díjból évente 2 adható.
17
b)
A díjjal nettó 50.000 Ft pénzjutalom, oklevél és bronzból öntött emlékplakett jár.
18
c)
A kitüntető díj posztumusz is adható. A kitüntető díj a kitüntetett özvegye vagy
közvetlen hozzátartozója részére kerül átadásra.
d)
A díj átadására miden évben az október 23-i ünnepségen kerül sor.
19
e)
20
Hosszúhetény Díszpolgára Cím:
A cím annak a magyar vagy nem magyar állampolgárnak adományozható, aki valamely
jelentős eredményt hozó tevékenységével vagy egész életművével országos, illetve
nemzetközi hírű elismerést vívott ki vagy életútjával hozzájárult Hosszúhetény fejlődéséhez,
jó hírnevéhez.
21
a)
A díszpolgári címmel oklevél és arany pecsétgyűrű jár.
22
b)
A pecsétgyűrűn Hosszúhetény címere, belső oldalán az adományozás éve található.
c)
A díszpolgári cím posztumusz is adható.
d)
A kitüntető cím átadására nem évente kerül sor, hanem a község jelentősebb eseményei,
évfordulói, rendezvényei alkalmából.
23
Közszolgálatért Kitüntető Díj :
A díj Hosszúhetény községben tevékenykedő közalkalmazottak, köztisztviselők részére
adományozható, akiket munkájukat tartósan magas színvonalon a település lakóinak
megelégedésére végzik.
A díj adományozása előtt ki kell kérni a munkáltatók véleményét.
A díjban a község polgármestere is részesíthető.
24
a)
A díjjal oklevél és kerámia emlékplakett jár.
b)
A díj átadására október 23-a alkalmával kerül sor.
25
c)
A kitüntető díj évente legfeljebb 3 fő részére állapítható meg.
c)
14

15. §.
(1)

A kitüntető díj művészi kivitelű, legfeljebb 90 mm átmérőjű kör alakú, bronzból készült
plakett, amely tartalmazza a község címerét és a díj megnevezését.

(2)

26

13

Módosította: 4/2005.(II.18.) önk. rend. 5.§. Hatályos: 2005.III.1-jétől.
Módosította: 10/2000.(X.20.) önk. rend. 1.§.(5) Hatályos: 2001.I.1-jétől.
15
Módosította: 15/2013.(X.28.) önk. rend. 8.§. Hatályos: 2013.X.28-tól.
16
Módosította: 14/2007.(XI.13.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2007.XI.15-től.
17
Módosította: 15/2013.(X.28.) önk. rend. 9.§. Hatályos: 2013.X.28-tól.
18
Módosította: 4/2005.(II.18.) önk. rend. 6.§. Hatályos: 2005.III.1-jétől.
19
Hatályon kívül helyezte: 15/2013.(X.28.) önk. rend. 10.§. Hatályos: 2013.X.28-tól.
20
Módosította: 10/2000.(X.20.) önk. rend. 1.§.(6) Hatályos: 2001.I.1-jétől.
21
Módosította: 14/2003.(X.27.) önk. rend. 5.§. Hatályos: 2003.X.27-től.
22
Módosította: 14/2003.(X.27.) önk. rend. 5.§. Hatályos: 2003.X.27-től.
23
Beiktatta: 17/2005.(XII.15.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2006.I.1-jétől.
24
Módosította: 15/2013.(X.28.) önk. rend. 11.§. Hatályos: 2013.X.28-tól.
25
Módosította: 7/2009.(X.19.) önk. rend. 2.§. Hatályos: 2009.X.19-től.
26
Hatályon kívül helyezte: 10/2000.(X.20.) önk. rend. 2.§. Hatályos: 2001.I.1-jétől.
14
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16. §.
(1)

(2)

27

A kitüntető díjak (posztumusz) közül a Településért Kitüntető Díj, Hosszúhetényért
Kitüntető Díj, valamint Hosszúhetény Díszpolgára díj adományozására a képviselő-testület
jogosult.
28
A díszpolgári címből évente 1 adományozható kizárólag a képviselő-testület tagjai javaslata
alapján.
17. §.

(1)

(2)
(3)

(4)

29

A kitüntető díjak – Hosszúhetény Díszpolgára Címet kivéve – adományozására személyre
szóló javaslatot tehetnek:
–
a polgármester,
–
a képviselő-testület tagjai,
–
a bizottságok,
–
a jegyző,
–
a helyi civil és társadalmi szervezetek, egyesületek, állampolgárok.
30
A kitüntető díjak adományozására a javaslatokat a polgármester részére írásban kell
benyújtani, érdemi indoklással alátámasztva.
31
A díjak odaítélésének előkészítésére, véleményezésére bizottságot kell létrehozni.
A bizottság elnöke a polgármester, tagjai az állandó helyi bizottságok elnökei, és a
polgármester javaslatára a képviselő-testület által felkért hat fő helyi polgár.
A bizottság a kitüntetési javaslatokat évente kétszer, február 15-ig és szeptember 15-ig
véleményezi és rangsorolja.
A rangsorolt javaslatokat a bizottság elnöke terjeszti a képviselő-testület elé.
18. §.

A kitüntető díjak adományozása során a díjakhoz oklevelet kell átadni. Az oklevél tartalmazza a díj
adományozásának rövid indoklását és a képviselő-testület határozatának számát és keltét.
Az oklevelet a polgármester írja alá.
19. §.
(1)
(2)
(3)
(4)

27

32

A pénzjutalmak és az adományozással járó egyéb költségek fedezetét költségvetésben kell
biztosítani.
A kitüntető díjakkal járó jutalommal kapcsolatosan a hatályos adóügyi jogszabályokat kell
alkalmazni.
Kiváltság vagy egyéb kedvezmény a kitüntető díjak adományozásával nem jár.

Módosította: 4/2005.(II.18.) önk. rend. 8.§. Hatályos: 2005.III.1-jétől
Módosította: 9/2007.(IV.18.) önk. rend. 2.§. Hatályos: 2007.IV.18-tól.
29
Módosította: 9/2007.(IV.18.) önk. rend. 3.§. Hatályos: 2007.IV.18-tól.
30
Módosította: 4/2005.(II.18.) önk. rend. 10.§. Hatályos: 2005.III.1-jétől.
31
Módosította: 14/2007.(XI.13.) önk. rend. 2.§. Hatályos: 2007.XI.15-től.
32
Hatályon kívül helyezte: 15/2013.(X.28.) önk. rend. 12.§. Hatályos: 2013.X.28-tól..
28
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20. §.
(1)

(2)
(3)
(4)

A kitüntető díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik; így különösen, ha
magatartásával sérti a község és közösség érdekeit, a közerkölcsöt, vagy vele szemben
bírósági elmarasztaló, jogerős büntető ítéletet hoztak.
A visszavonást ugyanazon szervek és személyek kezdeményezhetik, akik az adományozásra
javaslatot tehetnek.
A visszavonásról a javaslat alapján a képviselő-testület dönt, egyben gondoskodik a kitüntető
díj bevonásáról.
Vissza kell vonni a kitüntetést attól, akit bíróság szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt
jogerősen elítélt, illetve a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.
21. §.

A kitüntető díjak adományozását és esetleges visszavonását a képviselő-testület hivatalos lapjában
közzé kell tenni.
22. §.
A kitüntetettekről a jegyző nyilvántartást vezet.

III. Fejezet
Záró rendelkezések
23. §.
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Hosszúhetény, 1992. május 21.
Nádor Rudolfné sk.
polgármester

Dr. Románcz Erzsébet sk.
jegyző

Záradék:
Ezen rendelet a helyben szokásos módon 1992. május 28-án kihirdetésre került.
Hosszúhetény, 1992. május 28.
Dr. Románcz Erzsébet sk.
jegyző

