Örvényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2000.(VI.11.) KT. számú rendelete
Örvényes község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről
A módosításáról szóló 7/2001.(XI.05.) és a 7/2012. (IV.27.) számú rendeletekkel egységes
szerkezetbe foglalva.

Az 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) pontjában biztosított jogkörében eljárva a képviselő-testület a
község jelképeiről és azok használatáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
Az önkormányzat jelképei
Az önkormányzat jelképei – mint a település múltjára utaló, díszítő szimbólumok: a címer és a
zászló.
2.§
A község címerének leírása
(1) Álló, vágott és felül hasított pajzs, első vörös mezejében négy vízszintes ezüst pólya.
Második ezüst mezőben vörös színű görög kereszt: alsó kék részében, a vágási
vonalból lefelé kinövő aranyozott malomkerék látható három küllővel és öt lapáttal,
amelyek közül a szélsők félig látszódnak.
(2) Az első mező négy sávja a település régi, Árpád-kori múltjára utal. Második – kereszt
motívum -, az 1772-ben történt betelepülésnek állít emléket. Grasso apát a jelzett
évben, a mai Németország Rheinland-Pfalz tartományából hívott be németajkú
lakosokat. Az ezüst mezőben vörös görögkereszt ennek a tartománynak az egyik
(első) címermotívuma. A harmadik jelkép, a malomkerék, a faluban már a XIII.
századtól álló és működő malmokra utaló jel. A hajdan három működő vízimalomból
egy még ma is üzemel, mint a környék nevezetes műemléke.
3.§
A címer használatának szabályai
(1) A község címere a település múltjára és mai jellegzetességére utaló jelkép, a Magyar
Köztársaság címerét nem helyettesítheti.
(2) Az önkormányzat címere használható:
a. az önkormányzat körpecsétjén a megfelelő körirattal ellátva,
b. az önkormányzat zászlaján és lobogóján, annak változatain,
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c. az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető
emlékérmeken,
d. a polgármester, alpolgármester és a jegyző levélpapírjai fejlécén, illetve borítékján
e. a községháza bejáratánál, a polgármesteri és a jegyzői irodában
f. az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban
g. az önkormányzat által megjelentetett, a település életével foglalkozó
kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon
h. a községbe vezető utak mellett, a közigazgatási határnál lévő táblákon.
(3) A (2) bekezdés a.-h. pontjában meghatározottakon kívül más természetes és jogi személy
számára az általa készített, illetve készíttetett kiadványokon, vagy jellegzetes termékeken
az önkormányzat címerének használatát – kérelmére – a polgármester javaslatára a
képviselő-testület engedélyezi.
(4) Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználás esetén a címer használatáért gyártási és
forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a polgármester javaslatára a képviselőtestület egy összegben, évi átalány formájában vagy az elért árbevétel arányában állapítja
meg.
4.§
(1) A címer használatára vonatkozó kérelem tartalmazza:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

a kérelmező megnevezését, címét
a címerhasználat célját
az előállítani kívánt mennyiséget (darabszám)
a címer előállításának anyagát
a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén annak módját
a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajz, fénymásolat, stb.).

(2) A címer használatára vonatkozó engedély tartalmazza:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

az engedélyes megnevezését és címét
az előállítás anyagát
az engedélyezett felhasználás célját
az előállításra engedélyezett mennyiséget
a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket
amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét, a fizetés módját.

(3) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(4) A kiadott engedélyek indokolt esetben visszavonhatók.
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5.§
(1) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a
hiteles ábrázolást.
(2) A címer általában eredeti színeiben ábrázolható, ha erre nincs lehetőség, akkor az csak a
hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében, de a heraldika általános
szabályainak megtartásával történhet.
6.§
A község zászlójának leírása
A község zászlója: 3:2 oldalarányú, fekvő téglalap alakú zászlólap, vízszintesen és felezve
osztva, felül kék, alul sárga színnel. Közepére a község címere van varrva és hímezve.
7.§
A zászló használata
(1) A zászló méretarányos változatai használhatók:
a. hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt
b. a település életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából,
más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt
c. a képviselő-testület ülésének helyszínén
d. nemzeti gyászesemények alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbócra eresztve
e. minden a településsel összefüggő vagy az önkormányzat részvételével szervezett
eseményen.
(2) A zászló előállításának engedélyezésénél a címerre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
8.§
A község pecsétjének leírása
A díszpecsét átmérője 40 mm, körirata: „Veszprém megye ÖRVÉNYES”, közepén a leírt
címerrel, színjelzéssel ellátva.
9.§
A község pecsétjének használati szabályai
(1) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét, az önkormányzat és más bel- illetve
külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetve szerződések,
megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső működésével
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kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.
(2) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.
10.§
Záró rendelkezések
(1) Hatályon kívül helyezve.
11.§
(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről, a hirdetőtáblákon való kifüggesztésről a jegyző gondoskodik.

Örvényes, 2000. május 08.

Huszár Zoltán sk.
polgármester

Vörösné Szita Edit sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 27.

Huszár Zoltán
polgármester

Németh Tünde
körjegyző
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