Ellend Község Képviselı-testületének 12/2005 (X.17.) rendelete Ellend község
jelképeirıl, és a díszpolgári cím adományozásáról
Ellend Község Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) a) pontjában biztosított
jogkörében a település jelképeirıl és azok használatáról, valamint a díszpolgári cím
adományozásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az önkormányzat jelképei
Az önkormányzat jelképei mint a település múltjára utaló díszítı szimbólumok a címer és a
zászló, valamint a pecsét., továbbá „Ellend” községnév.
2. §
A település címere
Címer leírás
A címerpajzson a központi helyet a „Nagygödör” dőlıben feltárt Szent István kori temetı
62..-es sírjában fellelt értékes Árpádkori nıi győrő- lelet képe foglalja el.
A szılılevelek az elsı ismert írott emlékre, a 1407 márciusi 2.-én kelt oklevélre utalnak, Az
Árpádkori birtokosságot szimbolizálja a címeren a liliom és a kék mezı: mely a település
egykori birtokos nemzetségének (Óváry Kéméndy) címer ábrája volt.
A liliom szimmetriája a tökéletesség, harmónia, három szirma a legfontosabb szakrális szám
az Isten- Ember -Világegyetem hármas egységét szimbolizálja.
A címer külsı díszeként lencsébıl alkotott növényi koszorú kapott helyett, utalva arra, hogy
Ellend számottevı lencsetermesztésérıl volt nevezetes.

1

3. §
(1) A község címere a település történelmi múltjára és mai jellegzetességére utaló jelkép, a
Magyar Köztársaság címerét nem helyettesítheti.
(2) Az önkormányzat címerét, mint díszítı és utaló jelképet használni lehet
a) az önkormányzat körpecsétjén,
b) önkormányzat zászlaján és lobogóján, annak változatain,
c) önkormányzat szervei, polgármester, alpolgármester, jegyzı levélpapírja
fejlécén és borítékján,
d) önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntetı
emlékérmeken,
e) a községháza (faluház) épületének bejáratánál, a tanácskozó teremben a
polgármester irodájában, és más protokolláris célt szolgáló helyiségekben
Az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetıinek irodáiban; A
településre vezetı utak mellett a közigazgatási határnál lévı táblán.
f) a képviselı-testület tagjai, tisztségviselıi által használt levélpapíron,
borítékon, névjegykártyán, tisztségviselıi igazolványukon
g) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével
foglalkozó kiadványokon, meghívókon, felhívásokon, emléktárgyakon,
h) nemzetközi kapcsolatokban és az idegenforgalmi propagandában,
i) a község kiemelkedı rendezvényein, ünnepségeken, jelentısebb kulturális
és sportrendezvények emléklapjain, jelvényein, érmein.
4. §
(1) A 3. § (2) bekezdésében meghatározottakon kívül más személy számára az önkormányzat
címerének használatát az általa készített kiadványokon, termékeken vagy egyéb módon –
kérelmére – a polgármester engedélyezi.
(2) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmezı megnevezését, címét,
b) a címerhasználat célját és módját,
c) az elıállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),
d) a címer elıállításának anyagát,
e) a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,
f) a címerrel díszítendı tárgy mintapéldányát (rajzát, fénykép másolatát, stb)
g) a felhasználásért felelıs személy megnevezését,
i) a címer használatának idıtartamát.
(3) A kérelmet elsı fokon a polgármester bírálja el. Határozata ellen fellebbezéssel a
képviselı-testülethez lehet élni.
(4) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes megnevezését és címét;
b) az elıállítás anyagát;
c) az engedélyezett felhasználás célját;
d) az elıállításra engedélyezett mennyiséget;
e) a felhasználás idejét, illetıleg az engedély érvényességének idıtartamát;
f) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges
kikötéseket;
g) a címer felhasználásáért felelıs személy megnevezését;
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h) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét és
fizetés módját
i) felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb elıírásokat.
(5) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetében a címer használatáért gyártási és
forgalmazási díjat kell megállapítani. A díj mértékét a polgármester állapítja meg, melyet egy
összegben évi átalány formájában vagy az elért árbevétel arányában lehet fizetni.
(6) Az (5) bekezdésben szereplı átalány összege gazdálkodó szervezeteknél ( egyéni vagy
társas vállalkozás).1000 - 100.000 Ft-ig terjedhet. Az árbevétel alapján megállapítható díj
mértéke az éves árbevétel 0,1 %-a, de legkevesebb 1.000 Ft. Magánszemély (magáncélú
személyes) egyszeri felhasználás esetén 200 forinttól 5.000 forintig. A díjfizetési
kötelezettség teljesítése magában foglalja a címer-felhasználási engedélyen - ezen értve a
címer, mint grafikai produktum elıállításának lehetıségét - kívül az elkészült termék
esetleges más szerv, személy által történı forgalmazásának jogosultságát is.
(7) A címer használatára vagy elıállítására engedély nem adható ki, ha a használat céljára
utaló körülmények alkalmasak a község történelmi múltjának a csorbítására. Arra méltatlan
tárgyakon tilos a címert alkalmazni.
(8)1 Az engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyezett céltól eltérıen használják fel, vagy a
megállapított díjat a kérelmezı nem fizette meg. A kiadott engedélyt a polgármester vonja
vissza.
(9) A kiadott engedélyekrıl a Körjegyzıség az alábbi adattartalommal nyilvántartást vezet:
- az engedély sorszáma
- az engedélyes neve, címe
- a használat módja
- az engedély idıtartama.

5. §
(1) Az önkormányzat címerének kicsinyítése olyan mértékő lehet, hogy ne sértse a köteles
ábrázolást.
(2) Ha nincs lehetıség a címer eredeti színben való ábrázolására, akkor, a polgármester
engedélyt adhat, hogy az a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bır, kerámia) színében, de csak
a heraldika szabályainak megtartásával történjen.
6. §
A település zászlaja és lobogója
(1) A település lobogója álló téglalap alakú, 2:1 méretarányú fehér-kék osztású textillap, alján
aranyozott rojtozattal. A színes címer a lobogó hosszanti szimmetriatengelyén, annak felülrıl
mért 1/3-os osztásvonalán helyezkedik el. A lobogó kétoldalas.
(2) A település zászlója a lobogó 90 fokkal történı elforgatásával jön létre. A zászló
kétoldalas.
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(3) A zászlón és lobogón megjelenı színek árnyalati tónusa mindig a címerpajzson megjelenı
színnel azonos, ill. azt leginkább megközelíti.
7. §
(1) A zászló, a lobogó méretarányos változatai használhatók az alábbiak szerint:
a) hivatalos állami ünnepek alkalmával, a Magyar Köztársaság zászlajával együtt ,
b) a község életében jelentıs - kizárólag helyi - események, ünnepségek és
rendezvények alkalmával a polgármester döntése alapján
c) a képviselıtestület ülésének helyszínén,
d) minden, a településsel összefüggı saját, vagy megkülönböztetésül a több település
részvételével tartott, az önkormányzat részvételével rendezett eseményen,
rendezvényeken.
e./ nemzeti, illetıleg megyei, vagy községi gyászesemény alkalmával, félárbocra
eresztve
f) képviselı-testületi döntés alapján -a település bel-és külföldi kapcsolatainak emlékés cserezászlóként - a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével.
(2) A község zászlójának és lobogójának elıállításának használatának kéreleménél,
engedélyezésénél, a címerre vonatkozó szabályokat kell értelemszerően alkalmazni.

8. §
A település pecsétje
A település pecsétjének leírását 1. számú melléklet tartalmazza.

(1) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsétbıl egy darabot lehet elıállítani, melyet a
polgármester ıriz.
(2) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét a Képviselı-testület felhívásain,
programjain az Önkormányzat és más bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti
kapcsolatokban protokolláris célból, illetıleg szerzıdések, megállapodások hitelesítésekor,
valamint az Önkormányzat belsı mőködésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos
rendelkezések, a Képviselı-testület által alapított és adományozott kitüntetı oklevelek
hitelesítésekor használható. Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás
során nem alkalmazható.
9.§
„Ellend” községnév, mint elektronikus levelezési cím vagy internetes honlapcím használatára
kizárólag a község önkormányzata jogosult.
10.§
Díszpolgári cím és annak adományozása
A község önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában
kiemelkedı érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint
személyüket és cselekedeteiket megfelelıképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az
utókor elé, díszpolgári címet alapít.
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A díszpolgári cím
(1) A község „díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak, aki valamely kiemelkedıen jelentıs munkájával vagy egész életmővével
olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez,
továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletet érdemel.
(2) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített emlékplakett és díszoklevél jár.
(3) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntetı címet, valamint
élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek a rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.
(4) A község díszpolgára:
a) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és a lehetıségek
szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg,
b) díjtalanul látogathatja az önkormányzat közmővelıdési és mővészeti intézményét,
valamint ilyen jellegő rendezvényeit,
11. §
Az elismerés adományozásának rendje
(1) A díszpolgári cím ünnepélyes körülmények között kerül átadásra.
(2) Az elismerés odaítélése a képviselı-testület hatáskörébe tartozik. A képviselı-testület
évente legfeljebb egy díszpolgári címet adományozhat.
(3) A képviselıtestület az elismerés odaítélésérıl minısített szótöbbséggel dönt.
(4) A díszpolgári cím adományozásáról szóló oklevelet a polgármester adja át. Az
adományozást határozat formájában a jegyzıkönyvbe kell foglalni és részletesen meg kell
indokolni.
(5) A posztumusz adományozott díszpolgári oklevelet ugyancsak ünnepélyes körülmények
között a kitüntetett hozzátartozójának (hozzátartozóinak) kell átadni.
12. §
(1) A díszpolgári díszoklevél tartalmazza
– az adományozó megjelölését
– a díszpolgári címet adományozó határozat számát és keltét,
– az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását,
– az adományozás keltét,
– a polgármester és a jegyzı aláírását,
– a képviselı-testület pecsétjét.
(2) A díszpolgári cím adományozását rövid életrajz és az érdemek rövid leírásával, díszes
kivitelő albumban kell megörökíteni és nyilvántartani.
(3) A nyilvántartás tartalma:
– adományozott neve, lakcíme
– adományozás kelte.
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13. §2
Aki az önkormányzat jelképeit engedély nélkül vagy attól eltérıen használja fel, a használatot
szabályozó rendelkezéséket egyéb módon megszegi vagy kijátssza, szabálysértést követ el, és
a jelkép megsemmisítésének elrendelése mellett 30.000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.
14.§
E rendelet 2005. november 1-jén lép hatályba.
Ellend, 2005. szeptember 30.

Hornung György
Polgármester

Hendzselné Papp Ilona
körjegyzı

E rendelet Ellend község területén kihirdetésre került.
Ellend, 2005. október 17.
Hendzselné Papp Ilona körjegyzı
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1. sz. melléklet
Az önkormányzat körpecsétjének leírása
Az önkormányzat körpecsétje:
középen az önkormányzat címerével, amely
pecsétnyomó illetıleg gumibélyegzı lehet
Mérete:
pecsétnyomó esetében legkisebb 40 mm, gumibélyegzı esetében legnagyobb
35 mm, átmérıjő, a megfelelı körirattal ellátva.
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