Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2004.(X.28.) rendelete
Seregélyes Nagyközség jelképeiről és az elismerő címek
adományozásáról

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában
biztosított jogkörében a település jelképeiről és azok használatáról, valamint a
elismerő címek adományozásáról az alábbi rendeletet alkotja.

I. FEJEZET
Az önkormányzat jelképei
1.§ Az önkormányzat jelképei, mint a település múltjára utaló, díszítő
szimbólumok: a címer a zászló és a pecsét.

II. FEJEZET
A település címerének leírása
2.§ (1) Ovális alakú pajzs, színe középkék, amely felett ötágú főnemesi korona
díszlik, piros és zöld kövekkel ékesítve. A kék mezőben kiterjesztett
szárnyú hét-hét tollú, heraldikailag kissé jobbra forduló pelikán, fészkében
a melléből patakzó vérrel táplálja kicsinyeit.
A címert alulról felfelé egymást metsző búzakalász övezi, amelyet a pajzs
alatt csokorra kötött piros színű szalag fog össze.
(2) A címer rajzát a rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.
A címer használatának köre és szabályai
3.§ (1) A nagyközség 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 használni lehet:
a) az önkormányzat körpecsétjén,
b) az önkormányzat zászlaján és lobogóján, annak változatain.
c) az önkormányzat képviselőtestülete, bizottságai, a polgármester,
alpolgármester, jegyző számára készült levélpapírok fejlécén, illetve
borítékján;
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) az önkormányzat rendezvényein, idegenforgalmi, reklám tevékenysége
során és azok propaganda anyagain;
i) a nagyközség nemzetközi kapcsolataival összefüggésben
j) a községbe vezető utak mellett kihelyezett táblákon;
k) a polgármesteri hivatal helyiségében.
(3) A 3. § (2) bekezdésben meghatározottakon kívül más jogi személy számára
az általa készített kiadványokon, vagy jellegzetes termékeken az
önkormányzat címerének használatát – kérelmére – a polgármester
javaslata alapján a képviselő-testület engedélyezi az önkormányzati
hatósági ügyekre vonatkozó szabályok szerint.
(4) Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználása esetén a címer használatáért
gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a polgármester
javaslata alapján a képviselő-testület állapítja meg.
(5) A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formájában, vagy
elért árbevétel arányában.
(6) Egy összegben történő megállapításnál 1 000–2 000 Ft/alkalom, átalány
megállapításánál 12 000–20 000 Ft/év. Árbevétellel rendelkező magán- és
jogi személy esetén az éves nettó árbevétel 0,5–1,0%-a.
4. § (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a kérelmező megnevezését, címét,
a címerhasználat célját,
az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),
a címer előállításának anyagát,
a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,
a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fénymásolatát stb).

(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a)
b)
c)
d)
e)

az engedélyes megnevezését és címét,
az előállítás anyagát,
az engedélyezett felhasználás célját,
az előállításra engedélyezett mennyiséget,
a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges
kikötéseket,
f) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.
(3) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.
(4) Az engedély kiadását meg kell tagadni, ha a jelen rendelet 6. §-ában
foglaltak betartása nem biztosított, vagy a címer tervezett használata a
település hírnevét sértené.
(5) A kiadott engedélyt a polgármester javaslatára a képviselő-testület
visszavonhatja, ha a címer használata az engedélyben foglaltaktól eltérően,
vagy a település hírnevét- illetőleg a címer szimbolikus jellegét sértő módon
történik.

5. § (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.

III. FEJEZET
A település zászlajának és lobogójának leírása
6. § (1) A település zászlója Selyemből készült, 150 cm hosszú, 100 cm
széles, mely a rövidebb oldalán áll, s két szélén 1/5-1/5 részben kék színű, a
középső 3/5 részén fehér színű, melyben a címer helyezkedik el. A zászló alsó
széle aranyszínű rojttal díszített. A zászlórúd felőli oldala bujtatóval ellátott,
átmérője 5 cm. 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 párhuzamosan esik egybe. A lobogó kétoldalas.
(3) A zászlón és lobogón megjelenő színek árnyalati tónusa, mindig a
címerpajzson megjelenő színnel azonos, ill. azt leginkább megközelíti.
(4) Az önkormányzat lobogóját a községházán kell elhelyezni.
A zászló és lobogó használata
7. § (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 zászló előállításának engedélyezésénél a címerre vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni.

IV. FEJEZET
A település pecsétjének leírása
8.§ A település pecsétje kör alakú, benne a Nagyközség címerével ellátott,
"Fejér Megye Seregélyes" körfelirat található.

A pecsét használatának köre és szabályai
9.§ (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) A pecsétből, valamint a pecsét lenyomatát tartalmazó bronz színű medálból
egy-egy darabot lehet előállítani és azokat a polgármesternél kell
elhelyezni.
(3) A pecsét lenyomatát tartalmazó medált a polgármester láncfüggesztéssel a
képviselő-testület és szervei ülésein és más protokolláris alkalmakkor
viselheti.
(4) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem
alkalmazható.

V. FEJEZET
Díszpolgári cím és annak adományozása
10.§ A nagyközség önkormányzata, 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.
A díszpolgári cím
11.§ (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 vagy állt. A díj posztumusz is adható.
(2) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél, emlékplakett
és tárgyjutalom jár.
(3) Az emlékplakett 95 mm átmérőjű bronz érme, melyen Seregélyes címere és
alatta „SEREGÉLYES” felirat látható, amely kék bársonyborítású
díszdobozban kerül átadásra.
(4) A díszdoboz kinyitott fedőlapjának belső oldalán az emlékéremmel azonos
anyagból és méretben készült lapon a kitüntetett neve, „SEREGÉLYES
DÍSZPOLGÁRA” felirat és az adományozás éve szerepel.
(5) A tárgyjutalom összegét a képviselő-testület az adományozással egyidőben
állapítja meg.

12. §1 (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 és művészeti
intézményét, valamint ilyen jellegű rendezvényeit,
c) elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az önkormányzat
saját halottjának tekinti és temettetési költségeihez 150.000,-Ft
összeghatárig hozzájárul
d) hozzátartozójának igénye esetén Seregélyes település köztemetőjének
erre a célra kijelölt részén ingyenes díszsírhelyet biztosít számára,
valamint házastársa, élettársa részére.
e) arcképét (ha rendelkezésre áll) a községháza dísztermében, az erre a
célra létrehozott tablón el kell helyezni.
A díszpolgári cím adományozásának rendje
13.§ (1) A díszpolgári cím adományozását jogosultak kezdeményezni:
– a polgármester
– a települési képviselő
– a képviselő-testület bizottsága
– bárki, aki a kitüntetendőre vonatkozóan hiteles adatokat szolgáltat
(2) A kezdeményezést legkésőbb minden év február 28. napjáig a
polgármesterhez kell benyújtani.
(3) A kezdeményezéseket a Humán, Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság előzetes véleményével a polgármester terjeszti a képviselőtestület elé.
(4) A képviselő-testület a kezdeményezéseket minden év március 31-ig köteles
megtárgyalni és dönteni a cím odaítéléséről.
(5) A díszpolgári cím az évenként megtartandó falunap (május hónap „Flórián”
napot követő hétvége szombati napja) alkalmával rendezett ünnepségen
kerül átadásra.
(6) A díszpolgári cím adományozásáról szóló oklevelet a polgármester adja át.
Az adományozást határozat formájában a jegyzőkönyvbe kell foglalni és
részletesen meg kell indokolni.
A díszpolgári díszoklevél tartalma
14.§ (1) A díszoklevél tartalmazza:
– az adományozó megjelölését,
– a díszpolgári címet adományozó határozat számát és keltét,
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– az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását,
– az adományozás keltét,
– a polgármester és a jegyző aláírását,
– a képviselő-testület pecsétjét.
(2) A díszpolgári cím adományozását rövid életrajz és az érdemek rövid
leírásával, díszes kivitelű albumban kell megörökíteni és nyilvántartani.
Az elismerés visszavonása
15.§ (1) A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített
személy arra érdemtelenné válik.
(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek
gyakorlásától jogerősen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell
vonni.

VI. FEJEZET
„SEREGÉLYES TELEPÜLÉSÉRT” kitüntető cím
és annak adományozása
16.§ (1) “SEREGÉLYES TELEPÜLÉSÉRT” kitüntetés adományozható azoknak
a személyeknek vagy közösségeknek, akik huzamosabb időn át kiemelkedő
munkát végeztek, kimagasló eredményt értek el és ezzel jelentősen
hozzájárultak a település szellemi, erkölcsi és anyagi értékének
gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez.
(2) A kitüntetéssel járó emlékérem 95 mm átmérőjű bronz érme, melyen
Seregélyes címere és alatta „SEREGÉLYES” felirat látható, amely kék
bársonyborítású díszdobozban kerül átadásra.
(4) A díszdoboz kinyitott fedőlapjának belső oldalán az emlékéremmel azonos
anyagból és méretben készült lapon a kitüntetett neve, „SEREGÉLYES
TELEPÜLÉSÉRT” felirat és az adományozás éve szerepel.
17.§ (1) A kitüntetés az évenként megtartandó falunap (május hónap „Flórián”
napot követő hétvége szombati napja) alkalmával rendezett ünnepségen kerül
átadásra.
(2) A kitüntetéssel az emlékérem mellett külön erre a célra készített
díszoklevél, emlékplakett és tárgyjutalom jár.
(3) A tárgyjutalom összegét a képviselő-testület az adományozással egyidőben
állapítja meg.
(4) A díszoklevél tartartalmára vonatkozóan a 14.§ (1) bekezdésében
foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.
Az adományozás rendje
18.§ (1) A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
– a polgármester
– a települési képviselő

– a képviselő-testület bizottsága
– bárki, aki a kitüntetendőre vonatkozóan hiteles adatokat szolgáltat
(2) A kezdeményezést legkésőbb minden év február 28. napjáig a
polgármesterhez kell benyújtani.
(3) A kezdeményezéseket a Humán, Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság előzetes véleményével a polgármester terjeszti a képviselőtestület elé.
(4) A képviselő-testület a kezdeményezéseket minden év március 31-ig köteles
megtárgyalni és dönteni a cím odaítéléséről.
(5) Amennyiben a 16.§ (1) bekezdés szerinti kitüntetésben közösség részesül,
úgy a kitüntetési pénzjutalom a 17. § (3) bekezdés szerinti összeg
kétszerese.

VII. FEJEZET
Vegyes és Záró rendelkezések
19.§ (1) Az elismerésben részesített személyekről a polgármesteri hivatal
nyilvántartást vezet.
(2) Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét a polgármesteri hivatal
éves költségvetéséből kell biztosítani.
20.§ 1
21.§ (1) A rendelet 2004. december 31-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg
hatályát veszti „az önkormányzati jelképek alkotásáról és használatának
szabályozásáról” szóló 10/1995.(V.15.)Ör.sz-ú rendelet valamint az ezt
módosító 10/200.(III.31.) Ör.sz.-ú rendelet, „a kitüntetések alapításáról és
adományozásának rendjéről” szóló 5/2001.(IV.30.)Ör.sz.-ú rendelet, valamint
az ezt módosító12/2003.(IX.10.)Ör.sz.-ú rendelet.
Seregélyes, 2004. október 26.

Dr. Czétényi István sk
polgármester

Horváth Károly sk
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Seregélyes, 2004. október 28.

Horváth Károly sk
jegyző
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1. melléklet a 11/2004.(X.28.) rendelethez

