KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
a 17/2009. (IX.16.) és a 20/2012.(V.30.) rendelettel módosított
36/2003. (XII.16.) számú
rendelete
az önkormányzat jelképeiről
( egységes szerkezetben)
Kunhegyes Város Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 1.§. (6) bekezdés a./ pontja,
valamint a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§. (1)
bekezdés f.) pontja alapján a város címeréről, zászlajáról, pecsétjéről és kulcsáról valamint
azok használatának rendjéről az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja.
1.§.
Kunhegyes Város Önkormányzatának címere
(1)

Kunhegyes címere aranyos szegélyű csücskös talpú pajzs, amely a pajzsderék és – talp
találkozásában csúcsosítva van. A pajzs kék mezejében zöld hármashalom vörössel
fegyverzett ezüst kecskebak ágaskodik, lép és néz jobbra. A pajzson háromágú, két
gyönggyel ékesített arany leveles korona helyezkedik el, abroncsán öt, leveleiben egyegy rubinkővel. A korona felett ékítményként – a pajzsképet ismételve – növekvőben
lévő jobbra forduló fegyverzett ezüst kecskebak emelkedik ki. A foszlányok jobbról
vörös és ezüst, balról kék és arany.

(2)

A címer a jogszabályokban foglalt hatósági tevékenység vagy eljárás során nem
alkalmazható.

(3)

A címer csak hitelesen, a színek és méretarányok betartásával ábrázolható. Nyomdai
úton való előállítással a címer fekete-fehér színben is alkalmazható.

(4)

Egyes esetekben megengedhető, hogy a címer a tárgy anyagának természetes színében
(fém, fa, bőr, kerámia stb.) készüljön.

(5)

A város címerének rajzát a rendelet melléklete tartalmazza.

2.§.
A címerhasználat köre
(1)

A címer engedély nélkül használható:
a/

Városházán örzött zászlón és pecséten,

b/

Városháza épületén, tanácskozó termében, és irodahelyiségeiben,
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c/

a képviselőtestület ülésén a Polgármesteri Hivatal által szervezett protokolláris és
ünnepi rendezvényeken, konferenciákon, sportrendezvényeken, kulturális
rendezvényeken és kiállításokon,

d/

a képviselőtestület vagy a Polgármesteri Hivatal által kiadott, a város történetével,
életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon,

e/

a képviselőtestület által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, emlékplaketteken,
jelvényeken, valamint a képviselőtestület által alapított kitüntetéseken,

f/

a polgármester és jegyző által használt levélpapíron és borítékon,

g/

a képviselőtestület és bizottságai, a Polgármesteri Hivatal felhívásain, programjain,
tervein, a partner szervekkel kötött megállapodásokon és szerződéseken.

(2)

Az (1) bekezdésben nem szereplő esetekben a címer csak engedéllyel használható.

(3)

A címer engedéllyel felhasználható szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek által
is a következő esetekben:

(4)

(5)

a/

idegenforgalmi propaganda kiadványokon,

b/

cserezászlókon,

c/

jelvényeken,

d/

emlék- és ajándéktárgyakon.

A város címere díszítő és utaló jelképként huzamos időre külön engedéllyel
alkalmazható az alábbi helyeken és tárgyakon:
a/

az önkormányzati intézményekben,

b/

a város jelentősebb kulturális intézményeinek és sportszervezeteinek emléklapjain,
érmein.

Az állami és városi címer együttes használata esetén az állami címernek – mind
elhelyezésével, mind méretével – elsőbbséget kell biztosítani.
3.§.

(1)

A város címerének előállítását, felhasználását és forgalomba hozatalát szervezetek,
vállalkozások és magánszemélyek által kezdeményezett esetekben a képviselőtestület
engedélyezi.

(2)

A címernek a jelen önkormányzati rendelet 2.§. (3) és (4) bekezdéseiben felsorolt
esetekben történő felhasználását, illetőleg forgalomba hozatal céljából való előállítását
csak engedéllyel lehet végezni.
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(3)

Az engedély meghatározott időpontig, vagy visszavonásig érvényes.

(4)

A címer védjegyként, kereskedelmi célokra nem használható.
4.§.

(1)

A címer előállításának, használatának, forgalomba hozatalának engedélyezése iránti
kérelmet Kunhegyes Város Polgármesteréhez kell benyújtani.

(2)

A kérelemnek tartalmaznia kell:

(3)

a/

a kérelmező megnevezését és címét,

b/

a címer előállításának, felhasználásának célját, módját,

c/

előállítás esetén a készítendő mennyiséget,

d/

a forgalomba hozatal módját,

e/

a címer használatának időtartamát,

f/

a címer felhasználásáért felelős személy nevét és beosztását,

g/

a címerrel díszített tárgy mintapéldányát, vagy fénymásolatát.

A címer előállítására, használatára forgalomba hozatalára vonatkozó engedélynek
tartalmaznia kell:
a/

a jogosult megnevezését (nevét) és címét,

b/

az engedélyezett felhasználási cél megjelölését,

c/

az engedély érvényességének hatályát,

d/

a terjesztés és a forgalomba hozatal módját, mennyiségére vonatkozó kikötéseket,

5.§.
A címer használatára, vagy előállítására nem adható engedély, ha a használat, vagy
forgalomba hozatal módja, körülményei a város jó hírnevét, vagy lakosságának érzületét
sértheti.

6.§.
(1)

A város címere díszplakettként és címerjelvényként is elkészíthető.
A képviselőtestület és a polgármester jogosult a díszplaketteket szervezetek, vagy egyes
személyek részére történő adományozására.
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(2)

A díszplakett olyan személynek és szerveknek adományozható, akik, vagy amelyek az
alkotó közszellem fejlesztéséért, vagy a város népszerűségéért kiemelkedő
tevékenységet végeztek.
Adományozható továbbá nagyobb jelentőségű rendezvények, kiemelkedő látogatások
alkalmával a városba érkező arra érdemes személyeknek. Az adományozás történhet a
várost külföldön képviselő delegációk vezetői részéről is, a polgármester
hozzájárulásával.

7.§.
A zászló leírása
(1)

Kunhegyes város zászlajának alapszíne búzavirág kék. A téglalap alakú zászló középső
részén szimmetrikusan természetes eredeti színezésű hímzéssel kell elhelyezni a város
címerét és alatta a város nevét aranyszínű nyomtatott nagybetűkkel.
A címert és a város nevét a zászló méreteivel összhangban álló nagyságban és
betűmérettel, illetve a címer és a város neve között megfelelő térközzel kell a zászlón
elhelyezni.
A zászló alsó részét aranyszínű rojtozás díszíti.

(2)

A városi zászló rajzát a rendelet melléklete tartalmazza.

8.§.
A zászlóhasználat köre
(1)

A városi zászló használható:
a/

nemzeti ünnepek alkalmával,

b/

a városháza tanácskozó termében, a képviselőtestület ülésein és más jelentősebb
helyi események alkalmával,

c/

az önkormányzati intézmények ünnepségein, rendezvényein,

d/

több település részvételével tartott rendezvényeken,

e/

a települések között bel- és külföldi kapcsolatokban.

9.§.
(1)

A városi zászlót úgy kell elhelyezni, hogy az állami zászló jelentőségét ne csökkentse.

(2)

A zászló előállítására, használatára, forgalomba hozatalára és engedélyezésére a 3.§-ban
foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell.
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10.§.
A pecsét leírása
Kunhegyes város pecsétje 35 mm átmérőjű, kör alakú, melynek középső részében Kunhegyes
város címerének méretarányosan kicsinyített rajza van. A pecséten körben KUNHEGYES
VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE felírat olvasható.

11.§.
A pecséthasználat köre
(1)

(2)

A város pecsétje használható:
a/

a képviselőtestület által alapított díszoklevelek és emléklapok kiadványozása
alkalmával

b/

a települések között bel- és külföldi kapcsolatokban keletkezett okmányokhoz,
iratokhoz, levelezéseken.

A város pecsétjének őrzéséről és rendeltetésszerű használatáról a polgármester
gondoskodik.

12.§.
A kulcs leírása
(1)

Kunhegyes város kulcsa fémből készült stilizált kulcs, melynek szabályos geometriai
formákkal díszített fejrészének mindkét oldalán „VÁROS 1989” felirat olvasható, amely
utal arra, hogy a település történelmében másodízben 1989 évben kapott városi rangot.
A kulcs tollában a „KUNHEGYES” városnév olvasható.

(2)

A város kulcsának rajzát a rendelet melléklete tartalmazza.

13.§.
A kulcshasználat köre
(1)

A városi kulcs használható:
a/

a város polgármesterének megválasztása után a képviselőtestület alakuló ülésén,

b/

a város életében kiemelkedő jelentőségű közéleti események alkalmával díszítő
jelképként.
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(2)

Az (1) bekezdés a/ pontjában foglalt esetben a Kunhegyes Város Helyi Választási
Bizottsága – az eskütétel után – ünnepélyes külsőségek között adja át a város kulcsát a
megválasztott polgármesternek.

(3)

A város kulcsának őrzéséről és rendeltetésszerű használatáról a polgármester
gondoskodik.

14.§.
Vegyes rendelkezések
(1)

1

(2)

A polgármester a címer és zászlóhasználati engedélyt visszavonhatja, ha azok
használatára méltatlanná válik.
15.§.2

(1)

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2)

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti az önkormányzat jelképeiről
szóló 27/2001.(XI.07.) számú önkormányzati rendelet.

(3)

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütköző
rendelkezést nem tartalmaz.

Kelt: Kunhegyes, 2003. december 15.

Rentzné dr. Bezdán Edit jegyző
helyettesítésével megbízott:

Kontra József
polgármester

Barta Ferenc
aljegyző

Záradék:
A rendeletet Kunhegyes Város Önkormányzata az Európai Uniós csatlakozás érdekében
jogharmonizációs szempontból felülvizsgálta és harmonizálta.
K u n h e g y e s, 2004. 03. 01.
1

A rendelet 14.§ (1) bekezdését a 20/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bek.da) pontja 2012.május 31i hatállyal hatályon kívül helyezi.
2
A rendelet 15.§-át a (3) bekezdéssel kiegészítette a 17/2009. (IX.16.) Ör. 2.§-a 2009. szeptember 16-i hatállyal.
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Rentzné dr. Bezdán Edit
jegyző

