Erdőkövesd Község Önkormányzatának
8/1999. (VI. 29.) rendelete
a község jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről
Erdőkövesd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §-ának (1)
bekezdés f) pontjában, és az 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a község címeréről és zászlajáról valamint azok használatának rendjéről
az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:1
I. fejezet
Erdőkövesd Község Önkormányzatának címere
1. §
(1) A község címerének leírása:
Álló, csücsköstalpú tárcsapajzs. Jobbharánt, ezüst pólyával kettéosztott. A pólya szimbolizálja
a falu mentén húzódó Tarna, Vízvölgyi és Dudar patakokat. A baloldali vörös mezőben
jobbharánt irányban csúcsával lefelé álló ezüstszínű ekevas, amely szimbolizálja a településen
élők őstermelői tevékenységét. A jobboldali vörös mezőben aranyszínű ugró szarvas, amely a
község 1728-ban készült pecsétjének címerállata. Utal a település egykori bő állatállományára
és a nagy erdőterületre. A pajzs fölött háromlombos, kétgyöngyös aranyszínű korona, vörös és
aranyszínű takaróval. A korona az Orczy család címerének heraldikai díszeiről átvett
szimbólum, amely emlékeztet a települést birtokló Orczyak XVIII. századi adományozó,
faluépítő és szépítő tevékenységére. A címer rajzolata az 1. számú mellékleten látható.
(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 egy szín is alkalmazható.
(4) Egyes esetekben megengedhető, hogy a címer a tárgy anyagának színében (fém, bőr, fa
stb.) készüljön.
1. cím
A címerhasználat köre
2. §
(1) A címer engedély nélkül használható:
a) a községházán őrzött zászlón,
b) a községháza épületén, tanácstermében, irodahelyiségeiben és a házasságkötés céljára
használt helyiségben,
c) a képviselőtestület ülésén és 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 község történetével, életével,
fejlődésével foglalkozó kiadványokon,
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e) a képviselőtestület által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, emlékplaketteken,
jelvényeken valamint a képviselőtestület által alapított kitüntetéseken,
f) a polgármester, alpolgármester által használt levélpapíron és borítékon.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő esetekben a címer csak engedéllyel használható.
2. cím
A címerhasználat engedélyezése
3. §
(1) A címer használatát a polgármester engedélyezi.
(2) A kiadott engedély érvényessége szólhat:
a) egy esetre (rendezvényre, alkalomra ),
b) meghatározott időpontig történő felhasználásra,
c) meghatározott mennyiségű címerrel díszített termék, emléktárgy, jelvény, kiadvány
előállítására,
d) a visszavonásig történő felhasználásra, alkalmazásra.
4. §
(1) Az engedély kiadásáért díj állapítható meg. A díjat az engedélyben meghatározott
összegben vagy a címer felhasználásával elért árbevétel százalékos arányában állapíthatja meg
a polgármester. A díj mértéke legalább 1.000,- Ft illetve százalékos arányban történő
megállapítás esetén nem haladhatja meg annak 1 %-át.
(2) Reklám és kereskedelmi célú használat engedélyezése esetén címerhasználati díjat kell
megállapítani.
(3) A díj a község önkormányzatának költségvetési bevételét képezi.
5. §
(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az engedélyt kérő megnevezését( nevét) címét,
b) a címer felhasználásnak, illetve előállításának célját,
c) előállítás esetén az előállítandó mennyiséget,
d) a terjesztés illetve a forgalomba hozatal módját,
e) kereskedelmi ( reklám) forgalom esetén a tervezett egységárat,
f) a használat időtartamát,
g) a címer felhasználásáért felelős személy nevét, beosztását.
(2) A kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszített tárgy, kiadvány tervét, majd elkészülte
után, a kérelmező köteles a termék kiadvány egy példányát vagy fénymásolatát az
engedélyezőnek átadni.
6. §
A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a) a jogosult megnevezését( nevét) és címét,
b) az engedélyezett felhasználási cél megjelölését,
c) előállítás esetén az engedélyezett mennyiséget,
d) a terjesztés illetve a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
e) a díj mértékét, befizetésének módját, határidejét,
f) az engedély érvényességének határidejét.
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7. §
(1) A címer használatát, alkalmazását vagy előállítását nem szabad megengedni a kiadott
engedélyt pedig vissza kell vonni, ha a használat vagy a forgalomba hozatal módja, vagy
körülményei a község lakosságának érzületét, jogait vagy jogos érdekeit sérti vagy
veszélyezteti.
(2) A polgármester az engedély kiadását indokolással megtagadhatja.
(3) A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a felhasználó az ebben a rendeletben vagy a
részére kiadott engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti, nem tartja be
illetőleg a megállapított határidőre kötelezettségeinek nem tesz eleget.
(4) A címernek az emléktárgyakon, érméken, jelvényeken, más tárgyakon és a kivágásokon
történő felhasználáshoz ezen rendelet alapján kiadott engedély nem mentesíti a kérelmezőt a
jogszabályok által a termékek tervezésére, előállítására, forgalomba hozatalára előírt egyéb
engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.
II. fejezet
Erdőkövesd község Önkormányzatának zászlaja
8. §
A zászló leírása: A zászló színei a heraldika szabályai szerint ismétlik a címerben fellelhető
vörös és ezüst (fehér) színeket. A színelrendezés sajátos, egyedi. Értelmezésük kapcsolódik a
magyar zászló színeinek felfogásához, közismert jelentéséhez. Így a vörös szín az erőt, a fehér
a hűséget szimbolizálja. A két szimbólum természetes módon kapcsolható a település
történelmi múltjához. Utal a község lakóinak azon törekvésére, hogy mindenáron
létjogosultságot szerezzenek a településnek, melynek lakói hűségesen szolgálták évszázadok
óta az ország általános elvárásait. A zászló specifikuma, fehér alapon, ferde vörös színű sávok,
középen a címerrel, egyedivé, a településre jellemző jelképpé realizálódott. Mérete: 95 cm x
150 cm.
1. cím
A zászlóhasználat módja
9. §
(1) A zászló ünnepi alkalmakkor és az önkormányzat napján a községháza homlokzatára
tűzendő
(2) A zászló a Magyar Köztársaság zászlóját nem helyettesíti.
2. cím
A zászlóhasználat köre és engedélyezése
10. §
(1) A zászló engedély nélkül használható:
a) az önkormányzat tanácskozótermében,
b) a település életében jelentős eseményeken (ünnepségek, évfordulók, konferenciák,
nemzetközi programok stb.).
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(2) A zászló más célú használatát a polgármester engedélyezheti e rendelet címerre vonatkozó
szabályainak megfelelő alkalmazásával.
III. fejezet
Szabálysértési rendelkezések
11. §
(1) Szabálysértést követ el és 10.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki az
önkormányzat címerét vagy zászlóját engedély nélkül vagy a használatra vonatkozó
engedélytől eltérő módon felhasználja, továbbá az, aki a címer és zászló használatát
szabályozó rendelkezéseket egyéb módon megszegi vagy kijátsza.
(2) A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.
IV. fejezet
Hatálybalépés
12. §
E rendelet 1999. július 1. napján lép hatályba.
Erdőkövesd, 1999. június 29.

Földi Gyula
polgármester

Dr. Benkár József
jegyző

