MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
18/2009.(X.28.) rendelete
Mélykút város címerérıl, zászlajáról és a címer és zászló használatának
rendjérıl.

Mélykút Város Képviselı-testülete - az 1990. évi LXV. törvény 10. § c.) pontjának
felhatalmazása alapján hagyományait és fejlıdésének eddigi eredményét kifejezı
jelképeirıl és azok méltó alkalmazásáról a következı rendeletet alkotja:

A város címere
1. §
(1) Mélykút város címere kilencoldalú címerpajzs. A címerpajzs alsó harmada
zöld mezı, felsı kétharmada fehér (ezüst). A zöld mezıben kávás kerekes
kút áll, amelynek csúcsán nemzeti színő lobogó, míg lefelé kötélszáron veder
van. A vederbıl agancsos szarvas iszik. A baloldali fehér (ezüst) mezıben, a
szarvas felett „MÉLYKÚT” felirat, a helyiségnév alatt „1716”-os évszám
szerepel.
(2) A város címerét kizárólag a Képviselı-testület által elfogadott, hiteles alakban,
a méretarányok megtartásával, eredeti színben lehet ábrázolni.
(3) Egyes esetekben - külön engedélyben megjelölt módon - megengedhetı,
hogy a város címere kizárólag az anyag színében (fém, fa, bır stb.)
készüljön, nyomdai elıállítás esetén fekete-fehér színben felhasználható.
(4) A címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles
ábrázolást.

A címer használata
2. §

(1) A város címere alkalmazható:
a) az önkormányzat alkalmi meghívóin,
b) önkormányzati rendezvényeken,
c) az önkormányzat által alapított és kiadott díszokleveleken,
emléklapokon, kitüntetéseken, emlékérmeken,
d) a város életével, történetével, fejlıdésével foglalkozó (önkormányzati
megrendeléssel készített) kiadványokon,
e) önkormányzat hivatala és intézményei épületének homlokzatán,
f) önkormányzat
bizottságai,
továbbá
tisztségviselıi
által,
az
önkormányzat megbízásából eredı tevékenységük során használt
emlékpapíron,
g) az önkormányzat polgármesteri hivatalának hivatalos iratain.
(2) Versenyeken, egyéb sportrendezvényen a települést képviselı csapat tagja
(versenyzıje) a sportruházata mellrészén használhatja.
A város zászlója
3. §
A város zászlójának egyik oldala világoskék, a másik oldala fehér (ezüst). A
zászló fehér (ezüst) oldalán helyezkedik el a város címere. A címer alatt – a címer
szélességének megfelelı térközben – van feltüntetve a város helységneve
nagybetőkkel, két színben és arany szegéllyel.
A zászló használata
4. §
(1) A zászló használható:
a) nemzeti ünnepek alkalmával,
b) képviselı-testületi üléseken és más jelentıs helyi esemény alkalmával,
c) megkülönböztetésül több település részvételével tartott rendezvényen,
d) cserezászlóként.
(2) A város zászlaját a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében kell elhelyezni.
(3) A város zászlaját a Magyar Köztársaság zászlójával együtt kell kitőzni a
nemzeti ünnepek, egyéb rendezvények alkalmával.
A címer és zászló használata
5. §
(1) A város címerének és zászlajának a nemzeti ünnepek, az ezekhez
kapcsolódó és egyéb társadalmi, politikai rendezvények, nemzeti vagy
önkormányzati jellegő más megemlékezések alkalmával történı eseti
használata megengedett és kívánatos.
(2) A címer és zászló használata során biztosítani kell, hogy azok tekintélye ne
csorbuljon.

A használat engedélyezése
6. §
(1) A címer és a zászló használata az e rendelettel nem szabályozott esetekben
csak külön engedéllyel használható fel, illetıleg alkalmazható.
(2) A címer (zászló) használatára, elıállítására irányuló kérelemnek tartalmaznia
kell:
a.) a kérelmezı megnevezését és címét,
b.) a címer (zászló) elıállításának, felhasználásának célját, módját,
c.) az elıállítás esetén az elıállítandó mennyiséget,
d.) a terjesztés, illetve a forgalmazás módját,
e.) a használat idıtartamát,
f.) a címerrel készített tárgy mintapéldányát.
(3) A címer (zászló) használatáról szóló engedély csak határozott idıre adható.
Az engedélynek tartalmaznia kell a Közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 72. §-ában
meghatározottakon túlmenıen:
a.) az engedélyes megnevezését és címét,
b.) az engedélyezett felhasználás céljának megjelölése,
c.) a felhasználás idejét, illetıleg az érvényesség idıtartamát,
d.) a terjesztés, forgalomba hozatal módjára, mennyiségére vonatkozó
esetleges kikötéseket, a fizetendı használati díj összegét.
(4) A kiadott engedélyekrıl a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(5) A címer – és zászlóhasználati kérelmek engedélyezésérıl, az engedélyek
visszavonásáról, továbbá a használatáért fizetendı díj összegérıl – a kérelem
benyújtásától számított 30 napon belül, illetve a legközelebbi ülésén – jelen
rendelet keretei között az Ügyrendi Bizottság dönt. A bizottság határozata
ellen fellebbezést a kézhezvételtıl számított 15 napon belül Mélykút Város
Képviselı-testületének (6449. Mélykút, Petıfi tér 1.) címezve lehet benyújtani.
(6) A kiadott engedélyek egy példányát a Polgármesteri Hivatal által vezetett
nyilvántartáshoz kell csatolni.
(7) Az eljárás szabályaira egyebekben a Ket. vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.
7. §
(1) Az engedélyhez kötött címer- és zászlóhasználatért fizetendı díj összege:
a.) nem kereskedelmi célú felhasználás esetén: 1000 – 10000 Ft-ig,
b.) kereskedelmi célú felhasználás esetén: 10000 – 50000 Ft-ig terjedhet.
(2) A használati díj összegét ezen összeghatárokon belül az összes körülmény –
így különösen a konkrét felhasználási cél, elôállítandó mennyiség,
megjelenési forma – figyelembevételével kell megállapítani.

(3) Díjmentességet az (1) bekezdés a) pontja indokolt eseteiben a Ügyrendi
Bizottság állapíthat meg.
8. §
A címer (zászló) használata, elôállítása, alkalmazása, forgalomba hozatala nem
engedélyezhetô, a kiadott engedélyt pedig vissza kell vonni, ha a használat, az
alkalmazás, a forgalomba hozatal módja vagy körülményei a város érdekeit vagy a
közízlést sérti.

9. §
A rendelet 2009. november 1. napján lép hatályban. A rendelet hatálybalépésével
egyidejőleg hatályát veszti a 6/2000.(V.15.) rendelettel módosított 2/1991.(III.20.)
rendelet.

