Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének
5/2006. (III.21.) rendelete
az önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatáról.
Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. Törvény 44/A. §. (1) bekezdés f)
pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. §. (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat jelképeiről és a jelképek
használatáról az alábbi rendeletet alkotja.
Az önkormányzat címere és használata
1. §.
Úrkút Község Önkormányzatának címere: Álló, jobb oldalon ezüsttel hasított, bal oldalon
kékkel és vörössel vágott csücskös talpú pajzs első ezüst mezejében kék, ezüst pávával
díszített üvegkehely, második kék mezejében ezüst tölgyfalevél jobb és bal oldalán egy-egy
ezüst makkal, harmadik vörös mezejében egymással keresztezett fekete csákány és kalapács
lebeg.
A címerpajzs felett ezüst szalagon kék betűkkel „ÚRKÚT” felirat látható.
2. §.
(1) A címer csak díszítő és utaló jelképként használható fel.
(2) A címer alkalmazható:
a) az önkormányzat meghívóin,
b) a község önkormányzatának tisztségviselőinek, az önkormányzat
bizottságainak felhívásain, hirdetményein, egyéb plakátjain, programjain,
tervein, önkormányzat és nem önkormányzati szervekkel kötött
megállapodásokon és szerződéseken,
c) a község történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon,
d) az önkormányzat által alapított díszokleveleken, emléklapokon, jelvényeken,
e) önkormányzati ünnepségeken, rendezvényeken,
f) az önkormányzat nemzetközi kapcsolataiban és idegenforgalmi
propagandájában,
g) az önkormányzat bizottságai tisztségviselői által az önkormányzat
megbízásából eredő tevékenységük során használt levélpapíron,
névjegykártyákon,
h) a község kiemelkedő rendezvényein, jelentősebb kulturális és sporteredmények
emléklapjain, jelvényein, érmein,
i) a községháza hivatalos helyiségeiben,
j) díszítőelemként középületeken,
k) bármely, a községet, annak életét reprezentáló megyei, országos, nemzetközi
eseményeken való részvétel során.
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A címer előállításának, használatának, forgalomba hozatalának engedélyezése
3. §.
(1) A címert kizárólag hiteles alakban (az ábrázolás hűségének, méretarányainak,
színeinek betartásával) szabad ábrázolni.
(2) A polgármester engedélye alapján a címer- különösen a helységnév tábla mellett
elhelyezett köszöntő tábla, az önkormányzat pecsétje – kizárólag a tárgy anyagának
színében (fa, fém, bőr, pecsétviasz, stb) készíthető.
(3) A nyomdai úton való előállítás esetén a címer fekete-fehér színben is felhasználható.
(4) A címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles
ábrázolást.
4. §.
(1) A címernek a 2. §. (2) bekezdés c), e), f) , h), j), k) pontjaiban és a 2. §. (3)
bekezdésében meghatározott célra történő előállítását, felhasználást és forgalomba
hozatalát a polgármester engedélyezi, kivéve az önkormányzat intézményei általi
előállítást, felhasználást és forgalomba hozatalt, tovább a 2. §. (2) bekezdés a), b), d)
g), i) pontjaiban foglalt eseteket.
(2) A címer előállítására, használatára, illetőleg forgalomba hozatalának engedélyezésére
vonatkozó kérelmeknek tartalmazni kell:
- a kérelmező megnevezését, címét,
- a címer előállításának, felhasználásának célját, módját,
- az előállítás esetén az előállítandó mennyiséget,
- a terjesztés, illetőleg forgalomba hozatal módját,
- a címer használatának időtartamát,
- a címerrel díszített tárgya mintapéldányát (rajzát)
(3) A polgármester által kiadott – címer előállítására, használatára, illetőleg forgalomba
hozatalára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
- az engedélyes megnevezését és címét,
- az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését,
- a felhasználás idejét, illetőleg az érvényesség időtartamát,
- a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára, mennyiségére vonatkozó esetleges
kikötéseket,
- a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb kikötéseket.
(4) A címer alapján jelvény (kitűző) és matrica is készíthető.
(5) A kiadott engedélyekről nyilvántartást kell vezetni.
II. Fejezet
A zászló leírása és használata
5. §.
Úrkút Község Önkormányzatának zászlója: A zászlólap álló téglalap alakú, vörössel
saruzott ezüst textillap. A község nevével feliratozott színes címer a lobogó hosszanti
tengelyébe, a rúdtól 1/3, a szabad végtől 2/3 egységnyi távolságra helyezkedik el. A
zászló szélessége és hosszúsága közti arány 1 : 2. A zászlólap rúddal szemközti rövidebb
éle ezüsttel rojtozott.

3
A zászló használatának köre
6. §.
A zászló használható:
a.) nemzeti ünnepek alkalmával,
b.) a Képviselőtestület ülésein és más jelentősebb helyi események, különösen
falunap, búcsú alkalmával,
c.) megkülönböztetésül több település részvételével tartott rendezvényeken,
d.) a község bel- és külföldi kapcsolataiban, emlék- és cserezászlóként,
A zászló használatának módja
7. §.
A zászló kizárólag hiteles alakban (az ábrázolás hűségének, méretarányainak, színeinek
betartásával) ábrázolható.
8. §.
A zászlóból egyet a Képviselőtestület üléstermében a nemzeti zászló mellett kell
elhelyezni.
III. Fejezet
Vegyes rendelkezések.
9. §. 1
10. §.
A polgármester a címer- és zászlóhasználati engedélyt visszavonja, ha az engedélyes a címert
és a zászlót az engedélytől eltérő módon állítja elő, használja, hozza forgalomba.
11. §.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Pichler József
Polgármester

Rostási Mária
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2006. március 21.-én.
Rostási Mária
jegyző
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Hatályon kívül 2012 május l.-től a 9/2012. (IV.27.) önkormányzat rendelet alaján.
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