Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2005. (VI. 20.) rendelete
a helyi jelképek megállapításáról, és használatuk rendjéről
a módosításáról szóló 7/2012. (III. 20.) rendelettel egységes szerkezetben
Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 1. §. (6) bekezdés
a.) pontja alapján a település jelképeiről és azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:
Kőröshegy Község jelképei
1. § Kőröshegy Község hivatalos jelképei:
a.) a címer,
b.) a zászló,
c.) az önkormányzati ünnepi körpecsét.
Kőröshegy Község címere
2. § (1) A címerpajzs álló csücsköstalpú pajzs, hullámos osztóvonallal vágott. Vörös mezejében zöld
talajból két levéllel és két szőlőfürttel megrakott arany búzakalász nő ki. A pajzzsal szembe nézve a
búzakalásztól balra arany nyelű, ezüst ún. babókás szőlőmetsző kés, jobbról, egymás mellett elhelyezett,
hegyével felfelé, élükkel jobbra fordított ezüst ekevas és csoroszlya lebeg.
(2) A címer megegyezik az Országos Törzskönyvi Bizottság által elfogadott és 1908-tól 1949-ig használt
községi címerpecséttel. A búzakalász és a szőlő egy szimbólumban való egyesítése Kőröshegy
hagyományosan jó minőségű és nagy mennyiségű gabonatermesztésére, valamint a már a XIII. - XIV.
században, a település mezővárosi időszakában meghonosított és a mai napig messze földön híres
szőlőtermesztésére kíván utalni. Ugyanezt szimbolizálja a csoroszlya és az ekevas, illetve a babuka nevű
szőlőmetsző kés.
(3) A címer rajzát az 1. számú melléklet tartalmazza.
Kőröshegy Község zászlója és lobogója
3. § (1) A zászló: 3:2 oldal irányú fekvő téglalap alakú, fehér színű kelme, rajta a rúdtól mért közepén, a
rúddal párhuzamos hossztengellyel a község címere. Alatta félkövéríves elhelyezéssel, arany színű
betűkkel „Kőröshegy” felirat olvasható.
(2) A lobogó: 3:2 függőleges irányú téglalap alakú, fehér színű kelme, rajta középen függőlegesen a
község címere. Alatta félkövéríves elhelyezéssel, fekete színű betűkkel „Kőröshegy” felirat olvasható.
(3)A zászló és lobogó széleit fehérszínű rojtok díszítik.
(4)A zászló és lobogó képét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Az ünnepi zászló és lobogó egyegy példányban készül.
(5) A zászló és lobogó használati példányait az (1) és (2) bekezdésben meghatározott módon a (3)
bekezdésben írt díszek nélkül kell elkészíteni. A zászló és lobogó hátoldalára az előző oldal tükörképe
kerül.
Kőröshegy Község Önkormányzatának ünnepi körpecsétje
4. § (1) Az ünnepi körpecsét, egy pecsétnyomó gumibélyegző kivitelben, 35 mm átmérőjű, Kőröshegy
Község címerével van ellátva, körülötte „Kőröshegy Község Önkormányzata” felirat.

(2) Az ünnepi körpecsét lenyomatát a 3. számú melléklet tartalmazza.
A jelképek használatának köre és szabályai
5. § (1) Kőröshegy Község jelképei, mint díszítő és utaló jelképek csak úgy használhatók, hogy ne sértsék
a Magyar Köztársaság állami jelképeinek elsőbbségét.
(2) Kőröshegy Község címere használható:
a.) az Önkormányzat ünnepi pecsétjén, amely pecsétnyomó gumibélyegző, 35 mm átmérőjű, megfelelő
felirattal ellátva,
b.) az Önkormányzat zászlaján és annak változatain,
c.) az Önkormányzat és szerveinek, a polgármesternek, a jegyzőnek készített levélpapíron és borítékján.
A kőröshegyi alapítványok és egyesületek levélpapírján,
d.) az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, plaketteken, arany kitűzőkön.
e.) a Polgármesteri Hivatal épületének bejáratánál, tanácskozó és házasságkötő termében a Polgármester
és a Jegyző irodájában, és más protokolláris célt szolgáló helyiségekben,
f.) az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban,
g.) az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon,
meghívókon, emléktárgyakon és a település képeslapján,
h.) a községbe vezető utak mellett, a közigazgatási határnál lévő táblán.
(3) Kőröshegy Község címerével ellátott ünnepi körpecsét: az Önkormányzat és más, bel- illetve külföldi
önkormányzatok, közötti kapcsolatokban, protokolláris célból, valamint kitüntető díszoklevelek
hitelesítésekor használható. Az ünnepi körpecsét használatára kizárólag a Polgármester jogosult
(4) A község címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem használható.
(5) Az 5.§. (2) bekezdés g.) pontjában meghatározottakon kívül más természetes és jogi személy, vagy
jogi személyiség nélküli szervezet számára az általa készített kiadványokon, termékeken a község
címerének használatát – kérelemre – a Jegyző javaslata alapján a Polgármester engedélyezheti.
(6) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetében a címer használatáért címerhasználati díjat kell
fizetni. A díj mértékét a Jegyző javaslata alapján a Polgármester állapítja meg.
(7) A díj megállapítása történhet egyösszegben, évi általány formájában, vagy az elért bevétel arányában.
Az átalány összege 1.000,-Ft-tól 100.000,-Ft-ig terjedhet. Az árbevétel után megállapítható díj mértéke az
éves nettó árbevétel 0,1 %-a, de legkevesebb 1.000,-Ft.
6. § (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a.) a kérelmező megnevezését, címét,
b.) a címer használat célját,
c.) az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),
d.) a címer előállításának anyagát,
e.) a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal esetén, ennek módját,
f.) a használat időtartamát,
g.) a címerrel díszítendő termék, vagy kiadvány mintapéldányának rajzát, fénykép másolatát,
h.) a felhasználásért felelős személy megnevezését (beosztását).
(2) A kérelmező köteles a termék vagy kiadvány elkészülte után annak egy példányát az engedélyezőnek
átadni.
7. § (1) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a.) az engedélyes megnevezését és címét,

b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)

az előállítás anyagát,
az engedélyezett felhasználás célját,
az előállításra engedélyezett mennyiséget,
az engedély érvényességének időtartamát,
a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését,
amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét, befizetésének módját, és
határidejét.

(2) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(3) A címer használatát, alkalmazását vagy előállítását meg kell tiltani, a kiadott engedélyt pedig vissza
kell vonni, ha a használat, illetőleg a forgalomba hozatal módja és körülményei a községet, vagy község
lakosságának érzületét, jogát, jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti.
(4) Indokolt esetben a kiadott engedélyt a Polgármester visszavonhatja, szabálysértés elkövetése esetén
vissza kell vonni, illetve az engedély kiadását indoklással megtagadhatja.
(5) Kőröshegy címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.
8. § Amennyiben nincs lehetőség a község 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.
9. § (1) A községi zászló használata a Magyar Köztársaság zászlajának használatát nem helyettesítheti.
(2) A település zászlaja és lobogója felhasználható:
a.) az Önkormányzat és szervei, intézmények feldíszítésére a nemzeti ünnepek és más ünnepségek,
rendezvények alkalmával,
b.) a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban,
c.) cserezászlóként, protokolláris célból.
(3) A 9.§. (2) bekezdésében meghatározottakon kívül a település zászlaja és lobogója más természetes és
jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet számára csak méltómódon ünnepi alkalmakkor
használható.
10. § 1
Záró rendelkezések
11. § (1) E rendelet és mellékletei eredeti példányát a Somogy Megyei Levéltárban kell elhelyezni,
másolati példányát pedig a Magyar Központi Levéltárnak kell megküldeni.
(2) E rendelet a kihirdetését követő hónap 15. napjával lép hatályba.
(3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kőröshegy, 2005. június 20.
Kiss Ferencné s.k.
polgármester
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Petrin László s.k.
jegyző

Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (III. 20.) Ör. 3. §-a. Hatályát veszti 2012. április 15.

Záradék: E rendelet a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel
kihirdetésre került. Kőröshegy, 2005. június 20. Petrin László s.k. jegyző

Kiadmány hiteléül: Kőröshegy, 2012. március 20.
Kobolákné Dr. Horváth Brigitta
jegyző
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