A helyi címer és zászló alapításáról és használatuk rendjéről
9/2004.(IV.05.) rendelet
Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2004.(IV.05.) rendelete
a helyi címer és zászló alapításáról és használatuk rendjéről
Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata az EU jogharmonizáció végrehajtása érdekében
az 1990. évi LXV. tv.1.§ (6) bekezdése a./ pontjában biztosított jogkörében Balatonkenese
község jelképeiről és azok használati rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:
I.
BALATONKENESE KÖZSÉG JELKÉPEI
1.§.
Balatonkenese település egységének és önkormányzati autonómiájának szimbólumai: a
címer, a zászló és a pecsét.
II.
A CÍMER LEÍRÁSA
2.§.
A község címere: egy háromszögletű, ún. gótikus pajzs, melynek ezüst hátterén zöld
halmon karó körül indázó termő szőlő látható. A háttér ezüst máza a község legnagyobb
táji egységére, a Balatonra utal, míg a zöld a község termőterületeire, és ezen keresztül
magára a településre.
III.
A CÍMER HASZNÁLATA
3.§.
(1)

A község címerét, mint díszítő és utaló jelképet a használatra jogosult az alábbiak
szerint alkalmazhatja:
a./

a megfelelő körirattal ellátott önkormányzati körpecséten, amely lehet
pecsétnyomó vagy gumibélyegző;

b./

a község zászlaján és annak változatain;

c./

az Önkormányzat szerveinek, továbbá a polgármester, alpolgármester, jegyző
levélpapírjának fejlécén, valamint borítékján;

d./
e./

az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető- vagy
emlékérmeken;
a községháza épületének bejáratánál, dísztermében, tanácskozótermében és
egyéb hivatali helyiségeiben;

f./

az Önkormányzat intézményeinek bejáratánál és hivatalos helyiségeiben;

g./

az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó
kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon;

h./

a településhez vezető utak mellett a közigazgatási határnál, víziutak esetén a
kikötő bejáratánál elhelyezett táblán.

(2)

A 3.§ (1) bekezdés g./ pontjában meghatározottakon kivül más jogi személy számára
az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken Balatonkenese község
címerének használatát - kérelemre - a polgármester engedélyezheti.

(3)

A kereskedelmi vagy reklámcélú alkalmazást a rendelet melléklete szabályozza.

(4)

Amennyiben az engedélyes a jelképet nem az engedélyezett formában vagy módon
alkalmazza, vagy használata bármilyen módon sérti a település érdekeit, úgy az
engedélyt a polgármester visszavonhatja.

(5)

A jelkép alkalmazása során kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a
hiteles ábrázolást.

(6)

Amennyiben nincs lehetőség a község 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.
IV.
A ZÁSZLÓ LEÍRÁSA
4.§.
Balatonkenese község zászlóján a címer domináns színei jelennek meg a vexiológia
szabályai szerint, mely kétsávos zöld-ezüst, rúd felőli egyharmadának
metszéspontjában helyezkedik el a községi címer.
A címer fölött zöld mezőben ezüst színnel, a címer szélességében:BALATONKENESE felirat.
V.
A ZÁSZLÓ HASZNÁLATA
5.§.

(1)

A zászló vagy annak méretarányos változatai használhatók:
a./
hivatalos állami ünnepek alkalmával, a Magyar Köztársaság zászlajával együtt;

(2)

b./

Balatonkenese község életében jelentős események, ünnepek és rendezvények
alkalmából más hivatalos zászlóval együtt;

c./

a Képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén;

d./

nemzeti, illetőleg megyei és helyi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval
együtt, félárbócra eresztve;

e./

minden, a településsel összefüggő vagy az Önkormányzat részvételével
rendezett eseményen.

A zászló lobogó formájában is használható, ez esetben a címert 90 fokban elfordítva
kell ábrázolni.
VI.
A PECSÉT LEÍRÁSA
6.§
Az Önkormányzat pecsétje a település címerével ellátott körpecsét, melynek körívén a
felirat: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata.
VII.
A PECSÉT HASZNÁLATA
A település címerével ellátott körpecsét az önkormányzat és más bel-, illetve külföldi
önkormányzatok közötti kapcsolatokban - így különösen szerződések, megállapodások
hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső működésével és szervezeti
felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.
VIII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8.§.

(1)

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

(2)

Ez a rendelet 2004. április 15. napján lép hatályba. E rendelettel egyidejűleg
Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1995.(V.12.) és
16/2000.(V.12.) ör. számú rendeletei hatályukat vesztik.
Kürthy Lajos
polgármester

Beke Tamás
jegyző

MELLÉKLET
a helyi címer és zászló alapításáról és használatuk rendjéről szóló
9/2004.(IV.05.) rendelethez
Balatonkenese Nagyközség
használatának szabályai
1./

jelképei

kereskedelmi

vagy

reklámcélú

előállításának,

A kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználás esetében a címer használatáért gyártási
és forgalmazási díjat kell fizetni.
A díj mértékét a jegyző javaslata alapján a polgármester állapítja meg.

A díj megállapítása történhet egy összegben:

- évi általány formájában
- az elért árbevétel arányában

Az árbevétel után megállapítható díj mértéke az éves árbevétel 0,1%-a, de
legkevesebb: 1.000,-Ft.
2./

A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a./ a kérelmező megnevezését, címét;
b./ a jelképhasználat célját;
c./ az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot);
d./ a jelképek előállításához tervezett anyagot;
e./ terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén annak módját;
f./ a használat időtartamát;
g./ a jelképekkel díszítendő tárgy mintapéldányait (rajzát, fényképét, stb.);
h./ a felhasználásért felelős személy megnevezését.

3./

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 jelképek felhasználásáért felelős személy megnevezését;
h./ amennyiben a jelképek használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.

4./

A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet, s ellenőrzi az
engedélyben foglaltak betartását.

