GYÖNGYÖSPATA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete
Gyöngyöspata jelképeinek és a település neve használatának rendjéről
Gyöngyöspata Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában megjelölt feladatkörében eljárva az
alábbi rendeletet alkotja:
1.§
GYÖNGYÖSPATA JELKÉPEI
Az önkormányzat jelképei:
a.) Gyöngyöspata címere,
b.) Gyöngyöspata zászlaja.

2. §
GYÖNGYÖSPATA CÍMERE
GYÖNGYÖSPATA CIMERÉNEK LEÍRÁSA ÉS HASZNÁLATA
(1) Gyöngyöspata címere: lekerekített, csücskös talpú, egy vágással (vízszintes osztás), valamint egy hasítással
(függőleges osztás) 1. számú és 2. számú felső illetve 3. számú és 4. számú alsó címermezőkre osztott stilizált
címerpajzs. A címerpajzson a magyar Szent Korona nyugszik.

A felső és alsó címermezőket egy aranyszínű vízszintes pólya választja el egymástól, amelyen Kölcsey Ferenc
nemzeti költőnknek, a Himnusz szerzőjének szállóigévé vált rövidített jelmondata: „HASS, ALKOSS,
GYARAPÍTS” olvasható.

Az 1. sz. jobb felső (látvány szerint bal felső) címermezőben vörös színű háttérben, zöld színű hármas halom
középső halmán egy aranyszínű leveles koronából egy ezüstszínű kettős kereszt emelkedik.
A 2. számú bal felső (látvány szerint jobb felső) címermezőben kék színű háttérben két egymásra kereszt
formában elhelyezett aranyszínű kulcs szerepel. Az egyházalapító apostolról és a személyiségét leginkább
kifejező kulcsokról az alábbiakban olvashatunk.
A 3. számú jobb alsó (látvány szerint bal alsó) címermező kék színű háttérben zöld alapon egy fehér színű, jobb
lábát felemelő, balra tekintő vadászkutyát ábrázol, szájában aranyszínű szőlőfürt. A zöld alapon négy aranyszínű
heraldikai liliom helyezkedik el. A stilizált fehér színű vadászkutya teste felett a Hunyadi-ház „Hollós címere”
látható.
A 4. számú bal alsó (látvány szerint jobb alsó) címermező zöld színű háttérben egy aranyszínű stilizált hordó
közepén, egy függőleges helyzetű lopóban, bíbor színű bort ábrázol, két oldalán aranyszínű szőlőfürtökkel.

A címerpajzs alatt kék színű szalag látható. Ezen aranyszínű betűkkel és számokkal a település latin betűs és
rovásos névalakja, a település első írásos említésének 1234-es, a felavatás 2013-as évszámai, valamint a két
feliratot elválasztó és hangsúlyosan a római katolikus hitre emlékeztető latin kereszt láthatók.
(2) A címer mintáját, és annak részletes leírását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
3. §
(1) A település címerét kizárólag hiteles alakban, méretarányok és színek megtartásával szabad ábrázolni. Elemei
önállóan nem alkalmazhatók. A címerhasználat során annak tekintélyét meg kell őrizni.
(2) A település címere - engedély nélkül - utaló és díszítő jelképként az alábbi esetekben használható és
alkalmazható:
a) Gyöngyöspata Önkormányzata és szervei, intézményei épületein és tanácskozótermeiben, egyéb tanácskozóhelyein.
b) az Önkormányzat, a képviselő-testület bizottságai vagy a Polgármesteri Hivatal által kiadott kiadványokon,
c) a képviselő-testület, illetve bizottságai által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, emlékplaketteken,
jelvényeken, valamint a képviselő-testület által adományozott kitüntetéseken,
d) az Önkormányzat ünnepi rendezvényein úgy, hogy az állami címer jelentőségét ne kisebbítse,
e) a képviselő-testület bizottságai, a polgármester, az alpolgármester, a képviselők, a jegyző, a Polgármesteri
Hivatal részére készített levélpapíron, a bizottságok és a Polgármesteri Hivatal által használt bélyegzőkön,
valamint a képviselők és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak névkártyáin és arcképes igazolványain,
f) a képviselők e minőségükben végzett tevékenysége során,
g) az Önkormányzat intézményeinek rendezvényein, egyes járművein, közlekedési alkalmatosságain.
h) a település középületeinek díszítésére;
i) Gyöngyöspatára vezető közutak mellett a településjelző táblákon;
j) az önkormányzat hivatalos honlapján.
(3) Kizárólag engedéllyel lehet a település címerét utaló és díszítő jelképként alkalmazni vagy használni:
a) a településen működő nem önkormányzati intézmények és társadalmi szervezetek által kiadott és az
intézmény, illetve társadalmi szervezet történetét, életét, fejlődését bemutató kiadványokon,
b) a települést érintő nem önkormányzati kiadványokon,
c) a településen nem önkormányzati szervezésben rendezett jelentősebb kulturális és szakmai rendezvényeken,
sportrendezvényeken, bajnokságokon,
d) a településre utaló, nem önkormányzati megrendelésre készített ajándék- és emléktárgyakon,
f) a (2) bekezdésben nem említett egyéb olyan esetekben, amelyben az önkormányzati érdeket a címerhasználat
hátrányosan érintheti.
(4) Az állami és a városi címer együttes használata esetén az állami címernek - mind elhelyezésével, mind
méretével - elsőbbséget kell biztosítani.
4. §
GYÖNGYÖSPATA ZÁSZLAJA
(1) Gyöngyöspata zászlaja: A zászló alapszíne kék, mely az igazságszeretet és a hűség kifejezője. A zászló
függőleges és vízszintes osztótengelyének metszéspontjában helyezkedik el Gyöngyöspata címere.
(2) A zászló mintáját a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza, annak méreteire a középületek
fellobogózásának egyes kérdéseiről szóló 132/2000. (VII. 14.) Korm. rendelet mellékletében foglaltak az
irányadóak.
(3) Az önkormányzat zászlaját kizárólag hiteles alakban, színeinek és a címer méretarányainak megtartásával
szabad ábrázolni. Használata Magyarország zászlaját nem helyettesíti es annak jelentőségét nem kisebbítheti.
(3) Magyarország történelmének tragikus eseményei, valamint köztiszteletben álló személyek

elhunyta vagy tömegszerencsétlenség esetén a polgármester elrendelheti a Polgármesteri Hivatal előtt levő
közterületi zászlórudakra a magyar nemzeti lobogó, a város zászlaja és a gyászlobogó felvonását, illetve
félárbocra eresztését.
(1) A zászló használható:
a.) nemzeti ünnepek alkalmával;
b.) az önkormányzat és szervei, intézményei épületén, az önkormányzati képviselő-testület ülésein, az
önkormányzati tisztségviselők irodájában;
c.) a település életében jelentős, kizárólag helyi események alkalmával, önkormányzati rendezvények
helyszínén;
d.) az állami zászló elsőbbsége mellett az önkormányzati, intézményi ünnepségeken, rendezvényeken;
e.) megkülönböztetésül más települések részvételével tartott rendezvényeken;
f.) települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban;
g.) cserezászlóként, elismerésként - a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével.
(2) A zászló más célú használatát a polgármester engedélyezi e rendelet címerre vonatkozó szabályainak
megfelelő alkalmazásával.
5. §
A címer használatának módja
(1) A település címerét kizárólag hiteles alakban - az ábrázolás hűségének, méretarányának, színeinek megtartása
mellett - szabad használni.
(2) Indokolt esetben a címer a tárgy anyagának természetes színében (fém, bőr, fa) is elkészíthető.
(3) Nyomdai úton való előállítás esetén (pld. levélpapíron, meghívón stb.) a címer fekete-fehér színben is
alkalmazható.
(4) A címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást. A címer önállóan
védjegyként nem használható.
6. §
A címer előállításának, használatának, forgalomba hozatalának engedélyezése
(1) A település címerének a 3. §. (2) bekezdésben meghatározott célra történő előállítása, felhasználása és
forgalomba hozatala külön engedély nélkül történhet.
(2) A címernek a jelen önkormányzati rendelet 3. §. (3) bekezdésében felsorolt esetekben történő felhasználását,
illetőleg forgalomba hozatal céljából való előállítást csak engedéllyel lehet végezni.
(3) A címer használatára vonatkozó engedélyben - indokolt esetben a jelen önkormányzati rendeletben
foglaltakon túl - külön kikötések is alkalmazhatók, elsősorban a felhasználásra vonatkozóan.
(4) A kiadott engedély érvényessége szólhat:
a) egy esetre (rendezvényre, alkalomra),
b) meghatározott időpontig történő felhasználásra,
c) meghatározott mennyiségű, címerrel, turisztikai logóval díszített termék, emléktárgy, jelvény, kiadvány stb.
előállítására,
d) a visszavonásig történő felhasználásra, alkalmazásra.
(5) Az engedélyezésre feljogosított szerv az engedély kiadását indokolással megtagadhatja.
7. §
(1) A címerhasználat az Önkormányzat intézményeinek részére díjmentes, más személyek a használatért díjat
fizetni kötelesek.
(2) A címerhasználat díja:
a) a 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja esetén 10.000.- Ft,
b) a 3. § (3) bekezdés c) pontja esetén 5.000.- Ft,
c) a 3. § (3) bekezdés d) pontja esetén 100.- Ft ajándéktárgyanként (emléktárgyanként), de legalább 5.000.- Ft és
legfeljebb 100.000.- Ft,
d) a 3. § (3) bekezdés f) pontja esetén 10.000.- Ft, reklám és kereskedelmi célú használat esetén 100.000.- Ft.

(3) Egy éven túli, vagy visszavonásig érvényes címerhasználati engedély esetén a használat díját évente meg kell
fizetni. A díjfizetés a tárgyév január 31. napjáig esedékes.
(4) A díjfizetés alól a polgármester mentességet adhat, ha a címer használata az Önkormányzat, illetve a
település érdekében történik.
8. §
(1) A címer használatának engedélyezése iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
- a kérelmező szerv, személy nevét és címét,
- a címer előállításának, felhasználásának célját, módját, előállítás esetén a készítendő mennyiséget,
- forgalomba hozatal módját,
- a szükséges forgalmazás esetén a javasolt egységárat és a várható bevételt,
- a címer használatának időtartamát,
- az engedélynek megfelelő használatért felelős személy nevét,
- a címerrel díszíteni kívánt tárgy mintapéldányát (fényképét, rajzát).
9. §
(1) A címerhasználat engedélyezése önkormányzati hatósági ügy, mely első fokon a polgármester hatáskörébe,
másod fokon a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) A település címerének előállítására, felhasználására, illetőleg forgalomba hozatalára vonatkozó engedélynek
tartalmaznia kell:
- az engedélyes megnevezését, címét,
- az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését,
- a felhasználás idejét, illetőleg ez engedély érvényességének az időtartamát,
- a terjesztés, forgalomba hozatal módjára, mennyiségére vonatkozó esetleges kikötéseket,
- a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb előírásokat,
- díjköteles használat esetén a befizetéshez szükséges bankszámla számlaszámát és a befizetési díj összegét.
(3) A kiadott engedély 1 példányát a díjfizetés ellenőrzése, esetleges behajtása céljából minden esetben meg kell
küldeni a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó csoportjának.
(4) A kiadott engedélyekről, érvényességük határidejéről nyilvántartást kell vezetni.
10. §
(1) Nem adható engedély a város címerének használatára, előállítására, illetve a kiadott engedélyt vissza kell
vonni, ha a használat, forgalomba hozatal módja, célja a község, illetve a lakosság, erkölcsi érzületét, jó hírnevét,
jogát vagy jogos érdekét sérti.
(2) Vissza kell vonni az engedélyt, ha a jogosult a címerhasználat díját legkésőbb az engedély jogerőre
emelkedésének napjáig nem fizette meg.
11. §
"GYÖNGYÖSPATA" KÖZIGAZGATÁSI ELNEVEZÉS FELVÉTELÉRŐL
ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL
(1) „Gyöngyöspata” közigazgatási elnevezés és helységnév, valamint ragozott formáinak használatára jogi
személyiséggel rendelkező, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéni vállalkozó
(továbbiakban: vállalkozás), társadalmi szervezet, intézmény elnevezésében, tevékenysége gyakorlásában, vagy
működése során, rendezvény elnevezéséhez, valamint ajándék- és használati tárgyak, egyéb termékek
felhasználásához csak és kizárólag Gyöngyöspata polgármesterének engedélye alapján jogosult.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott engedély kizárólag Gyöngyöspatán székhellyel rendelkező, vagy
székhelyet létesítendő vállalkozások, szervezetek, intézmények részére adható meg.
12. §
(1) A 11.§ (1) bekezdésében meghatározott közigazgatási elnevezés felvétele és használata iránti kérelmet
Gyöngyöspata polgármesteréhez kell benyújtani. A polgármester a kérelemről a benyújtástól számított 30 napon
belül dönt.
(2) A kiadott engedély érvényessége szólhat:

a.) a tevékenység folytatásának időtartamára,
b.) meghatározott időpontig, vagy időtartamban történő felhasználásra,
c.) egy alkalomra.
(3) A névhasználat engedélyezésére, visszavonására és a közigazgatási elnevezés használatára egyebekben a
jelen rendelet 6-10. § rendelkezései megfelelően irányadóak.
(4) A névhasználatra vonatkozó engedély kiadását meg kell tagadni:
a.) a névkizárólagosság elvébe ütközik;
b.) a használat célja vagy módja az Alaptörvénybe, vagy más jogszabályba ütközik;
c.) a használat célja vagy módja másnak a jogait, illetve jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti.
(5) A névhasználatra vonatkozó engedély kiadását meg lehet tagadni:
a.) a kérelem a névkizárólagosság elvébe nem ütközik, de ugyanazon tevékenység gyakorlásához a polgármester
már névhasználati engedélyt adott;
b.) a folytatni kívánt tevékenység nem jogellenes, azonban az önkormányzat gazdasági érdekeivel ütközik, vagy
a település, illetve a lakosság egy részének ellenérzését válthatja ki.
13. §
VEGYES RENDELKEZÉSEK
(1) A jelen rendelettel szabályozott jelképek és közigazgatási elnevezés jog- és rendeltetésszerű használatát, a
rendeletben foglaltak betartását a polgármester jogosult ellenőrizni.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a települési jelképek es közigazgatási elnevezés
jogosulatlan használata esetén az önkormányzat polgári jogi igényét érvényesíthessen és eljárást indítson a
Polgári Törvénykönyvben biztosított személyiségi jogok védelmére vonatkozóan.
(3) Mindazon személyek, szervezetek, akik a jelen rendelet hatályba lépése előtt a közigazgatási elnevezést
jogszerűen felvették es folyamatosan használják, továbbá azok számára, akiket a jelképek használatára a
polgármester e rendelet hatályba lépését megelőzően feljogosított, utólagos engedély iránti kérelem benyújtására
nem kötelezhetők.
(4) E rendelet hatályba lépése előtt a 11.§ (1) bekezdés szerint felvett név használata a jövőre nézve megtiltható,
amennyiben:
a.) a használat vagy annak módja, célja és körülményei az önkormányzatnak, vagy a település lakosságának
jogait, jogos érdekeit sérti, vagy veszélyezteti, különösen, ha a felhasználás a település jó hírnevét vagy közízlést
sért;
b.) a névhasználat a névkizárólagosság elvébe ütközik, a használat célja vagy módja az Alaptörvénybe, más
jogszabályba ütközik, vagy másnak a jogait, illetve jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti.
14.§
(1) Jelen rendelet 2013. március 15. napján lép hatályba.

Juhász János Oszkár
polgármester

Dr. Fila László
jegyző

1. számú melléklet
Gyöngyöspata címere
2. számú melléklet
Gyöngyöspata zászlaja
A rendeletet kihirdettem:
Gyöngyöspata, 2013. március 12.

Dr. Fila László
jegyző

1. sz. melléklet
Gyöngyöspata Címere

2. sz. melléklet

