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Révfülöp Nagyközség jelképeiről és jelképek használatáról
(egységes szerkezetbe foglalva 2012. május 26.)

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  (a  továbbiakban: 
Képviselőtestület)a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. 
törvény  16  §  (1)  bekezdésében,  továbbá  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás 
általános  szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  törvény  (továbbiakban:  Ket.)  19.  §  (2) 
bekezdésében és a 71. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
alkotja:

A JELKÉPEK
Általános rendelkezések

1. §
Révfülöp Nagyközség jelképei a címer, a díszzászló és a díszpecsét.

A címer leírása

2. § (1) Csücskös talpú álló pajzs, alsó harmadában kék mezőn jobbra tartó vörös csónakon, 
vörös evezővel,  kék  ruhás  bajuszos  révész,  fekete  kalapban.  Előtte  a  csónak  közepéből 
kiemelkedő, a  révész  feje  fölé  magasló  vörös  szőlőtőke  három vörös  fürttel  és  két  zöld 
levéllel. A révész a csónak és a szőlőtőke háttere - a pajzs felső kétharmada - arany színű.
(2)  A  címer  első  hivatalos  példányát  az  önkormányzat  polgármesterének  hivatalos 
helyiségében kell kifüggeszteni. További egy hivatalos példányt a Megyei Levéltárban kell 
elhelyezni.

A díszzászló leírása
3. §

(1) Révfülöp Nagyközség zászlaja 3:2 oldalarányú fekvő téglalap alakú, vízszintes osztású,
fent arany, lent azonos szélességben, kék színű kelme, rajta - a rúdtól mért 1/3-ban a rúddal
párhuzamos hossztengellyel - az önkormányzat címere, a címer alatt „Révfülöp” felirattal.
(2) Révfülöp Nagyközség díszzászlaja egyetlen példányban készül, széleit sárga (arany)
rojtok díszítik, rúdja matt arany, csúcsdísze fémes. A díszzászlót a Községháza Szontágh
Tamás termében kell látható módon elhelyezni.
(3) A nagyközség zászlajának használati példányait a (2) bekezdésben leírt díszítés nélkül, a
nemzeti lobogóra vonatkozó méretbeli előírásokra figyelemmel kell elkészíteni.

A díszpecsét leírása
4. §

A díszpecsét a Képviselő-testület önkormányzati jellegét szimbolizáló dísztárgy, mely a
nagyközség címerének lenyomatát tartalmazza kör alakú mezőbe rendezetten, körülötte
„Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 1990„ felirattal.



A jelképek használatának módja, köre

5. §
(1) A település jelképeit a 6-8. §-ban szabályozott módon ünnepélyes jelképként lehet
felhasználni, de csak úgy, hogy az ne sértse a Magyar Köztársaság állami jelképeinek
elsőbbségét.
(2) A település hivatalos jelképeit csak hiteles alakban az arányoknak, az ábrázolás
hűségének, színeinek megtartásával szabad alkalmazni. Hiányos vagy bővített jelképek
használata a hitelesség érdekében és a megtévesztések elkerülésére tilos.
(3) Kivételes esetekben megengedhető, hogy a címer az előállításhoz felhasznált anyag (fém,
fa, bőr, stb.) színeiben jelentkezzék, illetve nyomdai előállítás esetén fekete-fehér színben is
felhasználható.
6. § (1) A település címere a Magyar Köztársaság címerét nem helyettesítheti.
(2) A település címerének használati köre:
a) a képviselő-testület, a polgármester, alpolgármester, a képviselő-testület bizottságai
felhívásain, programjain, tervein, a nem önkormányzati szervekkel kötött megállapodásokon
szerződésekben, pályázatokon,
b) a képviselőknek, a Képviselő-testület bizottságainak, az alpolgármesternek, a
polgármesternek, a jegyzőnek, a Képviselő-testület megbízásából eredő tevékenységük során
használt levélpapírjain,
c) a település történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, meghívókon;
d) az önkormányzat által alapított (kiadott) díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy
emlékérmeken;
e) ünnepségeken, kiállításokon, rendezvényeken;
f) idegenforgalmi, propaganda-kiadványokon, emléktárgyakon;
g) önkormányzati intézmények emblémájaként,
h) a település díszzászlaján és díszpecsétjén,
i) a képviselő-testület tanácskozó termeiben, a vezető tisztségviselők hivatalos
helyiségeiben.
j.) önkormányzat és bizottságai, a polgármester, jegyző által használt levélpapíron.
(3) A település címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles
ábrázolást.
(4) A település címere védjegyként nem használható.
7. § (1) A település zászlajának használata a Magyar Köztársaság zászlajának használatát nem
helyettesítheti.
(2) A település zászlaját a Községháza épülete előtt ki kell tűzni.
(3) A település zászlaja használható az alábbi esetekben:
a) az önkormányzati szervek, intézmények, gazdálkodó szervek épületeinek feldíszítésére,
nemzeti ünnepek, más ünnepségek, rendezvények alkalmával;
b) megkülönböztetésül a több település részvételével tartott rendezvényeken;
c) csere zászlóként.
8. § (1) A díszpecsétet az alábbi esetekben lehet felhasználni:
a) a képviselő-testület, a polgármester, alpolgármester, a képviselő-testület bizottságai
felhívásain; programjain, tervein, a nem önkormányzati szervekkel kötött megállapodásokon
és szerződéseken;
b) a település történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, meghívókon;
c) az önkormányzat által alapított (kiadott) díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy
emlékérmeken;
d) idegenforgalmi propaganda kiadványokon, emléktárgyakon.
(2) Az önkormányzati címerrel ellátott díszpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.



A jelképek használatának engedélyezése
9. §

(1)  Az  6.  §  (2)  bekezdésben  meghatározottakon  kívül  más  jogi  személy,  vagy  jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy magánszemély számára az általa
készített  kiadványokon  vagy  jellegzetes  termékeken  a  település  címerének  használatát 
kérelemre a polgármester engedélyezheti.
(2) A jelképek tudományos, közoktatási és nyereséggel nem járó közművelődési célú
alkalmazása nem engedélyköteles.
(3) A település jelképeinek használatára vonatkozó engedély iránti kérelemnek tartalmaznia
b.) a jelkép előállításának módját, használatának célját, kell:
a.) az ügyfélnek és képviselőjének nevét (megnevezését), lakcímét (székhelyét,
telephelyét), továbbá meg lehet adni a hivatalos célokra használható
elektronikus levélcímet vagy távközlési úton való elérhetőséget (Ket.35. §.(1)
bekezdés)
c.) a terjesztés, illetőleg a forgalomba-hozatal módját,
d.) a jelkép használatának tervezett időtartamát,
e.) a jelkép használatáért felelős személy megnevezését.
A kérelemhez csatolni kell a jelképpel díszített kiadvány, vagy tárgy mintáját, fénymásolatát
egy példányban.
(4) A kérelem és mellékletei elektronikus formában is benyújtható.
(5) Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználás esetén a címer használatáért díjat kell fizetni.
(6) A díjat az engedély kiadását követő 30 napon belül, illetve a címerhasználat ideje alatt 
minden év december  31-ig  kell  megfizetni.  A díj  összegének megállapítása  a  felhasználó 
előző évben elért nettó árbevételhez igazodva történik. A díj összege 15 millió forint éves 
nettó  árbevételig  évi húszezer forint,  e feletti  éves nettó  árbevétel  esetén évi negyvenezer 
forint.
(7) A település jelképeinek használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a.) a jelkép használatáért felelős személy nevét, címét,
b.) az engedélyezett használat céljának megjelölését,
c.) az engedély időtartamát,
e.)  amennyiben  a  címer  felhasználásáért  díjat  kell  fizetni,  a  díj  összegét,  a  befizetés 
határidejét.
(8)  A  Ket.  71  §  (3)  bekezdésében  meghatározott  esetben  az  engedélyezési  ügyben 
egyszerűsített határozat hozható.
(9) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

A polgármesteri lánc leírása és használata
10. §

(1) A polgármesteri lánc 925 ezrelékes finomságú, kb. 230 gramm súlyú ezüst lánc, amelynek 
nyakrésze  Garibaldi  láncból,  mellrészének  elemei  indamotívumokból  áll,  amelyek 
láncszemekkel kapcsolódnak egymáshoz. Az öntéssel készült indamotívumok összefogják a 
település címerét mintázó medált, amely cizellált lemezből készült.
(2)A polgármester a láncot az alábbi esetekben viselheti:
- nemzeti ünnepeken,
- ünnepi képviselő-testületi üléseken,
- külföldi delegáció ünnepélyes keretek között történő fogadása alkalmával
-  azokon  a  kiemelkedő  jelentőségű,  vagy  ünnepi  rendezvényeken,  amelyeken  a  település 
képviseletében vesz részt.



Vegyes, záró rendelkezések

11. §
(1)1 Hatályon kívül
(2) Polgármesteri lánc 10 § -ban írtak szerint elkészíttetéséről a Polgármesteri Hivatal 2009. 
június 30-ig gondoskodik.
(3) E rendelet eredeti példányát, valamint a címerrajz engedélyezett  példányát a Veszprém 
Megyei  Levéltárban  kell  elhelyezni,  másolati  példányait  a  Képző-  és  Iparművészeti 
Lektorátusnak és az új Magyar Központi Levéltárnak kell megküldeni.
(4) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Révfülöpi 
Önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatáról szóló 13/1992. (XI.26.) rendelete.

Jogharmonizációs záradék
12. §

E rendelet összeegyeztethető szabályozatást tartalmaz az Európai Parlament és a Tanács belső
piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelv rendelkezéseivel.

Révfülöp, 2008. december 15.

Miklós Tamás                                                                         Hamarné Szöllősy Emília
polgármester                                                                                           jegyző

A rendelet kihirdetve:
2008. december 17.
Hamarné Szöllősy Emília
jegyző

Záradék: Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. május 26-tól.

Tóthné Titz Éva 
Jegyző

1Hatályon kívül helyezte a 10/2012.(V.25.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatálytalan 2012. május 26-
tól.


