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Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2009. (VI.22.) rendelete 

a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről 

 

Bakonypölöske Község Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) bekezdésének a., 

pontjában biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat jelképeiről és azok használatának 

rendjéről az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Az Önkormányzat jelképei 

1.§ 

 

Az Önkormányzat jelképei, mit a település történelmi múltjára utaló megkülönböztető 

szimbólumok: a címer és zászló. 

 

A címer leírása 

2.§ 

 

(1) Elöl kékkel hasított, hátul zölddel és vörössel vágott, szimmetrikus, csücsköstalpú 

tárcsapajzs első kék mezejében lebegő, vörös tetejű, ezüst templom, melynek tornyán 

ezüst latin kereszt áll. Második zöld mezejében szárukkal egymást keresztező két arany 

gabonaszál között, élével jobbra, hegyével lefelé forduló ezüst ekevas lebeg. Harmadik 

vörös mezejében ezüst heraldikai liliom. A címerpajzs fölött lebegő ezüst szalagra, fekete 

betűkkel a község neve: Bakonypölöske van írva. 

(2) A címer rajzát a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

A címer használatának köre és szabályai 

3.§ 

 

(1)  A község címerét kizárólag díszítő és utaló jelképként lehet felhasználni. 

(2)  A község címre alkalmazható: 

(a) Bakonypölöske zászlaján, 

(b) az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek készített 

levélpapírok fejlécén, illetve borítékain, 

(c) az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy 

emlékérmeken, 

(d) a Polgármesteri Hivatal bejáratánál helyiségeiben 

(e) az Önkormányzat intézményei bejáratánál és irodáiban 

(f) Bakonypölöske életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon. 

(3)  A címer használatára a helyi Német Kisebbségi Önkormányzat jogosult. 

(4)  A település címerét bármely természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező társaság csak engedéllyel használhatja. 

(5)  A település címerét államigazgatási hatósági eljárások során nem lehet használni. 

(6)  A település címerét kizárólag hiteles alakban (az ábrázolás hűségének, méretarányainak, 

színeinek megtartásával) szabad ábrázolni.  

(7)  Kivételes esetekben megengedhető, hogy a címer kizárólag az előállításhoz felhasznált 

anyag (fém, fa, bőr, műanyag, stb.) színeiben jelentkezzék. Nyomdai úton történő előállítás 

esetén pedig fekete-fehér színben is felhasználható. 

(8)  A község címerének használatát átruházott hatáskörben a polgármester engedélyezi. 

(9)  Bakonypölöske címerének használatára vonatkozó engedély iránti kérelemnek 

tartalmaznia kell: 
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- Az ügyfélnek és képviselőjének nevét (megnevezését), lakcímét,(székhelyét, telephelyét) 

továbbá meg lehet adni a hivatalos célokra használható elektronikus levélcímet vagy 

távközlési úton való elérhetőséget, 

- a címer előállításának módját, használatának célját, 

- az előállítandó mennyiséget, illetve példányszámot, 

- a terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal módját 

- a címer használatának tervezett időtartamát 

- a címer használatáért felelős személy megnevezését 

- a kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített kiadvány vagy tárgy mintáját,  

fénymásolatát 1 példányban. 

(10)  A település címerének használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 

- a címer használatáért felelős személy nevét, címét, 

- az engedélyezett használat céljának megjelölését, 

- az engedély időtartamát, 

- a használattal kapcsolatos egyéb kikötéseket. 

 

(11)  A címerhasználat engedélyezésére egyszerűsített határozat hozható. 

 

(12)  A kiadott engedélyekről a képviselő-testület hivatala nyilvántartást vezet. 

 

(13)  Ha az engedélyes a község címerét az engedélytől eltérő módon használja, a 

polgármestere átruházott hatáskörben dönt a címer használat iránti engedély visszavonásáról. 

 

(14)  A címerhasználat iránti engedély visszavonásának ügyében újrafelvételi kérelem nem 

nyújtható be, méltányossági eljárásra nincs lehetőség. 

 

A zászló leírása 

4.§ 

 

(1)  Bakonypölöske község zászlaja: fekvő téglalap alakú fehér mező három oldalon rövid, 

aranyszínű rojtokkal körülvéve, amelynek a közepén helyezkedik el a község címere. 

 

(2)  A község zászlaja 1.5 méter hosszú és 1,0 méter széles. 

 

(3)   zászló rajzát a rendelet 2.számú melléklete tartalmazza. 

 

A zászló használatának köre 

5.§ 

 

(1)  A községi zászló a Magyar Köztársaság zászlajának használatát nem helyettesítheti. 

 

(2)  A községi zászló az állami zászló elsőbbsége mellett a 3.§-ban foglaltak értelemszerű 

alkalmazásával használható: 

- nemzeti ünnepek alkalmával, 

- képviselő-testületi üléseken és más jelentősebb helyi események alkalmával, 

- a képviselő testület szervei, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 

ünnepségein, rendezvényein, 

- megkülönböztetésül a több település részvételével tartott rendezvényeken, 

- a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban. 
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Vegyes rendelkezések1 

6.§ 

 

 

7.§ 

 

(1)  E rendelet eredeti példányát, valamint a címerrajz engedélyezett példányát a Veszprém 

Megyei Levéltárban kell elhelyezni, másolati példányait pedig a Képző- és Iparművészeti 

Lektorátusának és az új Magyar Központi Levéltárnak kell megküldeni. 

(2)  Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  

 

 

 

Bakonypölöske, 2009. június 22. 

 

 

 

                                                                    Ulaki Béla                 Bóka Istvánné 

                                                                  polgármester                    körjegyző 

 

 

 

  
1 hatályon kívül helyezte 3/2012.(III.27.) önkormányzati rendelet 2012. március 27-től. 
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