Dusnok Község Önkormányzatának
17/2005.(X.31.) számú rendelete
A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről
Dusnok Község Önkormányzata az 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) 1. § /6/ bek. a) pontjában
biztosított jogkörében az önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről az alábbi
rendeletet alkotja:
I. fejezet
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Dusnok község közigazgatási területén –illetve a 5.§. /4/
bekezdése esetében azon kívül is- a magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiség
nélküli egyéb szervezetekre.
Az önkormányzat jelképei
2. §
Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a
címer és a zászló.
II. fejezet
A címer leírása, használatának köre és módja
3. §
Dusnok község címere álló ovális pajzs, melyet a pajzsderék alsó harmadában szarufa oszt két
mezőre. A felső, kék mezőben jobbra forduló és néző természetes színű, mellső mancsait
előre tartó, két farkát felkunkorító, fegyverzetlen oroszlán lép jobbra. A szarufa alatti zöld
mezőben vörös csákójú, kék dolmányos vörös nadrágos, fekete csízmás huszár fordul szembe
a pajzs peremén állva, jobbjában ezüst kardot emel, baljával az ezüst kardhüvelyt fogja. A
címert keret övezi, amely barokk pajzsra emlékeztet. Ennek felső élén jobbról és balról
elfekvő, a kettős ív találkozásánál középütt függőlegesen kirajzolódó csigavonalak láthatók. A
keret jobb és bal oldalának felső harmadában trapéz alakú, alsó harmadában pedig erősen ívelt
bevágás található szimmetrikusan. A talp kétszeresen ívelt, s ennek vonalai ugyancsak két
csigavonalban futnak össze középütt. A kereten a címer és az alsó csigavonalak között stilizált
nagybetűkkel „DUSNOK” felirat olvasható.
4. §
Az önkormányzat címerét mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a) Az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző 40 mm
átmérőjű, megfelelő körirattal ellátva,
b) az Önkormányzat zászlaján és annak változatain,
c) az önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén
illetve borítékján,
d) az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy
emlékérméken,
e) a Polgármesteri Hivatal bejáratánál, tanácskozótermében és más protokolláris célt szolgáló
helyiségeiben,

f) az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban,
g) az Önkormányzat és szervei által megjelentett, a település életével foglalkozó
kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,
h) a községben vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán,
i) Kábeltelevízióban.
/2/ Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel-, illetve
külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg szerződések,
megállapodások hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső működésével és szervezeti
felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.
/3/ Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.
/4/ A kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetében a címer használatáért gyártási és
forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a polgármester állapítja meg, melynek átalány
összege 1.000,-100.000,-Ft-ig terjedhet. Az árbevétel után megállapítható díj mértéke az éves
árbevétel 0,1 %-a, de legkevesebb 1.000,-Ft.
/5/ Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a
hiteles ábrázolást.
/6/ Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerének eredeti színben való
ábrázolására, akkor az csak hordozó tárgy anyagának /fém, fa, bőr, kerámia stb./ színében, de
a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.

III. fejezet
A zászló leírása, használatának köre és módja
5. §
/1/ Dusnok község zászlaja fehér színű két szélén párhuzamos hosszanti irányú kék sávval.
Alakja téglalap középen a község címere, alatta DUSNOK felirattal.
/2/ Az Önkormányzat zászlaja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kerül elhelyezésre.
/3/ A zászló lobogó formájában is használható. A zászló /a lobogó/ vagy annak méretarányos
változatai használhatók:
a) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,
b) a község életében jelentős események: ünnepségek és rendezvények alkalmából más
hivatalos zászlóval /zászlókkal/ együtt,
c) a képviselőtestület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén,
d) nemzeti, illetőleg megyei gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbocra
eresztve,
e) minden, a községgel összefüggő vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményen.
/4/ A községet bel- és külföldön hivatalosan képviselő delegációk, valamint a művészeti
csoportok fellépéseik alkalmával, a sportegyesület, és a sportolók versenyen való részvételük
esetén a községi zászlót engedély nélkül használhatják.
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IV. fejezet
Az önkormányzati jelképek használatának engedélyezése
6.§
/1/ Az önkormányzati jelképek használatát a Képviselőtestület által átruházott önkormányzati
hatósági hatáskörében a polgármester engedélyezi.
/2/ Az engedélyezési eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezései az irányadók.
/3/ Az engedélyezés iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani. A kérelemnek
tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét és címét (székhelyét);
b) az önkormányzati jelkép használatának célját;
c) előállítás esetén az előállítandó mennyiséget;
d) a terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal módját;
e) a használat időtartamát;
f) az önkormányzati jelkép felhasználásáért felelős személy nevét és beosztását.
/4/ A kérelemmel egyidőben be kell mutatni a zászlót, a címert, a címerrel díszített tárgy
mintáját, illetőleg a kérelemhez mellékelni kell ezek tervét vagy fényképmásolatát.
/5/ Az engedély tartalmazza:
a) az engedélyes nevét és címét (székhelyét);
b) az engedélyezett felhasználási cél megjelölését;
c) az engedély hatályát, előállítás esetén az előállítható mennyiséget;
d) a terjesztés, forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket;
e) a használattal kapcsolatos egyéb előírásokat.
/6/ Az engedély hatálya szólhat:
a) egyedi alkalomra,
b) határozott időpontig, vagy határozott időtartamra,
c) határozatlan ideig,
d) meghatározott mennyiségű tárgy előállítására.
/7/ A kiadott engedélyekről a polgármester nyilvántartást vezet a Ket. 86.§-ában
meghatározottak szerint.
/8/ Az engedély kiadását meg kell tagadni, ha az önkormányzati jelkép használata e
rendelettel ellentétes.
/9/ Az engedély iránti kérelmet el kell utasítani, ha:
a) a használat vagy a forgalomba hozatal az önkormányzat jogát vagy jogos érdekét sérti,
vagy veszélyezteti,
b) a község méltóságát sérti, vagy veszélyezteti,
c) a kérelmező kellően nem bizonyította, hogy az általa előállítani, illetve forgalomba hozni
kívánt áru minősége, jellege a címer használatát indokolja,
d) a kérelmező kellően nem bizonyította, hogy az általa folytatott tevékenység jelentősége a
címer használatát indokolja,
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e) a kérelmező által előállítani, illetve forgalomba hozni kívánt áru a közízlést sérti, vagy a
jóerkölcsbe ütközik.
/10/ A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a használat e rendeletben, illetve az
engedélyben foglalt rendelkezéseket sérti.
/11/ Az önkormányzati jelképek emléktárgyakon, érméken, jelvényeken, más tárgyakon,
kiadványokon történő felhasználásához e rendelet alapján kiadott engedély nem mentesíti a
kérelmezőt a más jogszabály által a termék, jelvény kiadvány stb. tervezésére előállítására,
forgalomba hozatalára előírt egyéb engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól.

V. fejezet
Vegyes rendelkezések
7. §
/1/1
/2/ A rendelet 2005. november 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályukat vesztik a 7/1995.
(IV.18.), valamint az 5/2000. (II.18.) számú rendeletek.

Palotai Péter sk.
Polgármester

Dr. Bajai Bernadett sk.
jegyző

Dusnok, 2005. október

Kihirdetve:
Dusnok, 2005. október 31.
Dr. Bajai Bernadett
jegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2012. május 15-én.

Palotai Péter
polgármester
1

Dr. Bajai Bernadett
jegyző

Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (V.14.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályos: 2012. május 15-től.
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