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Ddka ktizsdg KdviselS-testiilete az, w9a.6vi LXV. rv. 1.. $. (6) bekezdds a) pontia
alapjdn a kuzsdg cimerdrdl 6s zflszlajir6l, valamint azok hasanflatdnak rendjdrdl az
aldbbi onkormtin5zati rendeletet alkod a:

i. fejezei

D6ka kdrsdg Onkorm{nyratf,nak cimere

l. $,

(1) A kozsdg cimer$nek leirdsa: Egl,enes dllfsir, kerektalpir,

kdk pajesbal

a ktizdpt6l kissd jobbra elhelyezett: hegydvel felfeld ds dldvel balra
ford{tott, lebeg6, eztlst csoroszlya, a csoroszlyftdl jobbra: kdt eglnndst
szrirdval keresztez6, stilizdlt, lebegd, arzurry bfrzakalii*qz, a
csoroszlydt6l balra: helydvel feltbl6 6s dl4vel balra forditott, lebeg6. eziist
ekevas.

(2) A cimer a jogszabflyokban fo,glalt hat6srigi tevdkenysdg vagy eljrirds
sorfui nem alkalmazhat6.
(3) A cimer csak hitelesen, a szinek ds rndretarrinyok betart{sdval
dbrazolhat6. Nyomdai fton rral6 eldfllitdssal ery szin is alkahnazJratd.
{4) Egyes esetekben megengedhetd, ho,gy a cimer a t6rg anyaganak
szindben (fdm, bdr, fa stb.) kdszUljtin.

A clrnerhasznAlat k{ire

2. S. (l) A cimer engeddly ndlkttl hasmdlhat6:
a) a kozsd.-qhrtzdn 6rz6tt, zdszldn
a. kdesdghaza fpuletdn, tmfcskozdtermeiben, irodahelyisdgeiben ds a
hdzassAgkotd termdbent
c) a kdpviseld-testtilet iildsdn 6s a polgdrmesteri hivatal altal szervezett

b)

protokollaris

ds tinnepi

renderv.dnyeken, konferencidd<on.

sp ortrendezvdnyeken, hr lhrfl i s rendezvdnyeken 6 s ki d.l I itlis okon;
d) a kdpviseld-testiilet vagy a polgdrmesteri hivatal riltal kiaclott. a

kozs dg t$rtdnet6ve

l,

l. fei

I fogl alkozd ki adrrfnyokon;
emldklapokon,
emld$laketteken, -ielr.6nyeken, r'alamint
kdpviseld-tesfltlet dltal
al ap itott kitrintetds eken:
f) a polgdrrnester, alpolgdrmester ds n jegyzl dltal trasandlt lev$lpapiron
ds boritdkon;
(2) Az (1) trekezddsben nem szerepld esetekben a cimer csak engeddllyel
haszrdlhatd.
dI

etdve
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e) a kiprrisel6testtilet dltal kiadott dfszokleveleken,

a

;L

3. $.

cimerhasznflat enged€lyez€se

(1) A cimer haszn{lat{t a polgtumester engeddlyezi.
(2) A kiarlott engeddly 6n'6nyessdge szdlhat:
a) e,gJ* esetre (rendezvdnyre, alkalornra);
iri nisglirrtri*.*ruii id#p+.riitig ii,r;t*rr# tili+rei$ifrer+;
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4.

$.

c) meghatarozott nreirnyisdgri c{merrel d{szftett tenndk, emldH{rgy,
jelvdny, kiadvdny stb. elfi dllitfsdra;
d) a visszavondsig t$rtdn6 felha"cznfl 6sru" alkalmazd.sra
{1) Az engeddly kiaddb-iiirt dij ti'llaplthat6 meg. A dliat az engedell'ben
meghat{rozntt $sszegben vast szdzal$kos ardnyban dllapitja rneg a
polgdrrnester.

(2) Rekldm- 6s kereskedelmi cdhl hasmaiat

enged$lyezdse esetdn

cfmerhasmAlati ddaf kell megdllapitani.
(3) A dij akdzsdg dnkormanyzatanak kriltsdgvetdsi berreteldt kfpezi.
$. t1) A cirner hasunalaiara vonatkozd kdrelemnek tartalmaznia kell:
a) az engeddiy't kdr6 nte6pev*zdsdt (nerrr4t), cimdt;
b) a cimen felhasmdllisrinak, illefve eldrillitdsdnak cdli:lt:
c) el66llitf"s es+tdn az Eldillltand6 mennyisdget;
d) a ter-i esztds, i llet\.e. a lbrgal omb a hozatal m6di dt;
e) kereskedelrni (reklfm) tbrgalom esetdn a tervezett egysdgdrat;
I) a haszn{lat iddtartam$J;
g) a c{rner felhasendldsdrt felelds szemdly nevdt (beoszJdsft).
(2) A kdrelemhez melldkelni kell a clrnen'el diszitett td".gy, kiad'rdny stb.
terv.6t, mqid elkdscttlte utdn akdrelmezfi kttteles a termdk, kiadvdny stb. egy
p d I ddnydt vagy tdn5nn:fu o I atat enge dd lyezdnek dtadui.
S. (1) A cfmer hasmAlatdra vonatkozd engeddllnek tartahna,rria kell:
a) ajogosult megnerrezdsdt (nevdt) ds cimdt;
b) az engeddlyezett. felhaszn{ld.si cdl m egl el o I dsdt;
c) eldf,llitds ese.tdn az +ngeddlyezett meruyisCget;
d) a terjesztds, illetve a fogalomba. hozatal mdcljrina rronafkozd esetleges

I

kik<itdseket;
e) a dij mdrt6,k6t, befizetdsdnek m6djat ds hatriridejd,t;
f) az engeddly dn dnyessdgdnek hatriridejdt.

$. (1) A clmer haszndlatft, alkalmazdsAt vagy eldailitflsaf tten) ssabad

megengedni, a kiadott engeddlyt pedig vissza kell vonni" ha a haszndlat vag"
forgalomba hozafal mddja vagy kdrtllm6nyei a kdesdget, vW a
ktizsdg lakossdgdnak 6r'zltlet6t. jogaii va.gy jogos +rdekeit
vag;,

sdrti

veszdlyezteti.

(2) ^A polgrinnester az engedCly kiaddsdt indokold-ssal megagadhatja(3) A kiadott engeddlyt vissza lehet vonni, ha a felhasmild szerv ebben a
rendeletben vaff a rdszdre kiadott eugeddlyben meghatdrozott felttiteleket.
el$irdsakat megsdrti, nem tartja be, illetdleg a megdllapftott hatdriddre
kotelezettsdgeinek nem tesz eleget.
(4) A c{mernek az ernldktargyakon, drnrdken, jelvdnyeken, mfs trirgrakon 6s

a

kiaclrranyokon tdrtdnd fblhasmdld.shoz ezen rendelet atepjan kiadott

engeddly nem mentesiti a kdrelmezdt a jogseatrrilyok altal a term€k, jelvdny
kiadvfury, stb. tervezdsdre. e166illitAsara" fo.galornba hozat.alfua eldirt egp€b
enge d6 lyek, hozzfj fuul iiuok megszerzd se al d l.

iL fejezet

I}frka kfizs€g 6nkorm6nyzatfnak c*szlaja
8.

$.

A zdszld sz{ne kdk-fthdr-kdk. vlzszintesen t'agolva^ A zfszl6 kdt szdlt5n lAll4 rdsz kdk szfn. ktiedpen 2/4 rdsz tehdr sefnben, A fehere rdszben koz€pen
r:-i--;.-.
I tiiliir i-*--.tliilFni+it .1J;r1*;:*
a,_ts.L{t
I'_irn,?r_. r_ r-. I tl!.-/L.'.

3A zdszldhaszn6lat mfdja

9. $.

(1) A zdszld ururepi alkaLnakkor ds az snkonndnyzatnapjan akozsdCraza
homl okzatdra tiizendd.
(?) A zdszl6 a Magyar Kdztdrsasdg z*szl6jdt nenr helyettesiti.

A zaszldhasrnrilat kdre €s enged€lyerdse
10.

$.(l)

A zdszld engeddly ndlkrlil haszndlhatd:
a) az dnkorm anyzat tanfcskozdtermdbenl
b ) a tel epti I 6s 4l et6ben j elentds e sem6nyekerr (ttrurepsdgek, ddbrduldk,

konferencidk, nenuetkrizi programok stb. ).
(2\ A zdszld mfu cdlfr hasardlatdt a polgdrmester engeddlyeztreti e rendelet
cimerre vonatkozd szabdlyainak megfel el 6 alkaimazasdvai"

Itr. tbjezet

Szabilysdrtesi rendelkez€sek

ll" $. (1) Szabdlysdrtdst

kdvet el ds 10.000,-Ft-ig terjedti pdnz.blrsdggd srijthatd,

aki az dnkonnimyzat cimerdt vagy ziszl6jdt engeddly ndlkril vagy z

Itasarf,latfla vonatkozd engeddlltdl eltdrd rnddon felhasardl.ja tov{bbf az,
aki a cimer ds zdszld hasardlatfrt szabrilyoz6 rendelkezdseket egydb modon
megszegi vagy ki j atssza
(2) A szabfllysdrt€si elim6.s lefolytatris apolgrirmesteri

hivalal hat{skdrdbe

tartozik.

IV. feiezet

HatAlybal4pCs
12.

$ E rendelt a kihirdetdse napjdn ldp hatdll'ha kihirdetdsdr6i a jegyzd
gondoskodik a helyben szokasos m6don.
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20.

Ddka kozs6q (Veszpr6m meqve) cimere

Magyarorsz6,gon - n6h5.ny sz6rvdnyos k6s6koz6pkori kiv6telL6L eltekintve - a falvak eltaldban a xvrrr-xrx. szb.zad.L6L
kezdtek cimert, pontosabban cimeres (esetenk6nt cimerszerii
6br6zor5,ssaI elrS.tott) pecs6tnyom6t haszndlni. Kordbban az
iigyeikben kiSllitott
iratokat ioldesurait< oecs6r-i6rre1 lettak
e1, m6r amennyiben egydltald.ban *"gp".=6;"i;6;-;l"t]..
D5-ka

Lev6ltdr)

cimer6t a kozslg 1719-es pecs6tje (veszpr6m Megyei
alani,in

torvez.re

s6 kony"r6.i3r;:"::;I:;il*,1i3;riH:ffl"TuH:lrii;.l3ll 13;
terjedt ki a kozs6gi pecs6t multjS.nak szisztemitikus felL5.r5.s5.ra, ami hosszadalmas 6s apr616kos szakmunka. Nem hagyhatom
azonban emlit6s n6lkiil, hogy ezL a feradatot e1 kellett volna
v1geztetni. rgy esetleg el6kerultek vorna a pecs6t tov6bbi
xvrrr-xx . sz6.zad,i vSltozatai is 6s megdllapilnat6 fett vo1na,
hogy az egyes pecs6ttipusokat mett6l-rieddig haszndltdk, stb.
z

A cimer heraldikai

leirdsa a kovetkez6

:

. Egyenes 6116su, kerektalpu, k6k pa)zsban a koz6pt61 kiss6
jobbra
elhelyezett : hegy6vel fel-fe16 e" 6l6vel balra forditott,
rebeg6, ezrist csoroszrya, a csoroszLyat61 jobbra : k6t egymd.st
sz5,r5'vaL kereszLez6, stiLiz6,rL, lebeg6, ara.ry buzakald sz-t- a csoroszly6t6l bal-ra : hegy6vel feIfel6 es 616ve1 balra forriir,-rrr
1ebeg6, eziist ekevas.
Meglehet e cimerk6pek meglehet6sen sablonosnak tiinhetnek,
hiszen falusi cimereink zommer a paraszLL, mez6gazdasdgi mrlnkdval kapcsolatos attributumokat dbrdzolnak (eke 6s alkati:6szei , kasza, kapa, sar16, g'ereblye, egy6b szersz6.mok, tovd.bbd
me.z6gazdasSgi term6nyek : buzak6ve, bi2akaL6,sz , sz6t6t6 , sz6l6vessz6, stb.). Ennek el-ren6re ugy v6lem bd.tran meotarrhatjuk e hagyom6nyos cimert. Brveim a kovetkez6k :
1- Egy cimer 6rt6k5-- elsdsorban r69is6ge ioiyarnatos rlaszn5lata adja. Esetirnkben ez regaldbbis lttg-t6t , klmutathatd.
2. "A kevesebb tobb." Azaz eoy kis farundl herv6nval6 min61 egyszeriibb cimer 6s cimerk6p vAtaszLAsa
3. Ddka kordhrbi gener6ci6i 6vsz.izadokon keresztiil paraszti
munkdb6r 61tek. E szorgalmas, keserves, embertpr6bdi6, 6m m6gls sz6.p 6s 6rt6kterem"6 munkSra peclig m6lt6n iehet bi-iszke ma
is mindenki. Nincs mi6rt sz6gyenkezni miatta, hiszen dl_tara
biztositottdk
el6deink az er,lt folyamatossdgdt.
4. B5.r a cim.ertan szabdlyaivar nem ellenkezik semmilyen
modern dolog
1ehet61eg stiltz6.Lt - pajzsba heryez6se, i,6gi=
a heraldika formakincse alapvet6en a feudalizmus kor6.ban ut-.kult kr. Ez6rt tuls5gosan ntodern cimerk6p esetleg mosolyt kefthet a szeml6f6ben. M5.rpe-dig egy cimerre biiszkes6!ge1 kell- tekintenii.ik haszn6lcjinak
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