
 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő testületének 

9/2000. (VII.02.)  Önkormányzati rendelete 

 

A helyi címer és zászló alapításáról, ezek használatának rendjéről 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló- 

többször módosított- 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdés a./ pontjában biztosított jogkörében 

a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről az alábbi rendelet alkoltja: 

 

1.§ 

Önkormányzat jelképei: a címer és a zászló. 

A címer leírása 

2.§ 

A címer meghatározó része a zöld-arany színű kissé kerekített háromszögű pajzs. A pajzs 

közepét szeles arany színű mező tölti ki. A pajzsfő bevonatú, a pajzsmagasság 1/7 része. A 

pajzstalp szintén zöld színű, a pajzsmagasság 2/7 egységével. A pajzsot kettős fekete kontúrú 

arany keret határolja. A pajzs magasság és szélesség aránya: 13:11. 

A háromszögű pajzs idom alatt egy szimmetrikus, fecskefark végződésű, zöld és arany 

bevonatú, feketével szegélyezett szalag található. A szalag külső zöld borításán fekete kontúrú 

arany „KÉTPÓ” felirat olvasható. A szalag érintkezik a pajzs két oldalával és csúcsával. A 

pajzsfő zöld sávján a szakjirodalmból a „Kétpói csésze „ néven ismert régészeti kincs díszítő 

motívuma fut végig. A díszítés ezüst színű. A pajzs közepén, zöld talajon egy erős 

természetes színű, nyerítő ló alak /deres/ ágaskodik és néz heraldikailag balra. A pajzs felső 

peremén zöld és arany fonatú textil tekercsen a felújított „Almásy kastély” kepe zárja le a 

címert. 

 

A zászló leírása 

3.§ 

A lobogó álló, téglalap alakú textil. A lobogó magasság aránya a szelességhez: 2:1. A lobogót 

kettő hasító vonal függőlegesen három részre osztja, 1/3-1/3 arányban. Az így létrejött karók 

zöld / a címer zöld bevonatával azonos /fehér és sárga/ a címer arany bevonatával azonos 

tónusú/ színűek. A címer középvonala a lobogó felső 1/3 osztóvonalán van. 

Lobogóként való használatakor a zászló rúdja 260 cm hosszú. 



 

A címer használatának köre és szabályai 

4.§ 

(1) Az önkormányzat címerét /továbbiakban: címer/ mint díszítő és utaló jelképet használni 

lehet: 

a./ az önkormányzat bélyegzőjén a legnagyobb átmérő 35 mm 

b./ az önkormányzat zászlóján 

c./ az önkormányzat által kibocsájtott levélpapír fejlécén 

d./ az önkormányzat által kiadott oklevélen, emléklapon, kitüntető emlékérmeken 

e./  a községházán díszítő domborműként 

f./ az önkormányzat intézményi bejáratánál és vezetőinek irodájában 

g./ az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó 

kiadványokon, meghívókon 

h./ az önkormányzat tisztségviselői névkártyáján  

(2)  A címerrel ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható. 

(3) Az állami és az  önkormányzati címer együttes használata esetén az állami címernek 

elsőbbséget kell biztosítani. 

(4) A címert kizárólag hiteles alakban lehet ábrázolni. 

(5) Nyomdai úton történő előállítás esetén a címer fekete, fehér színben is felhasználható. 

(6) A címer készülhet – jelvényként 20mmx 25 mm-es méretben, 

   - plakettként 80 mm x 60 mm-es méretben. 

(7) A plakett díszdobozban kerülhet átadásra. 

(8) A jelvény és a plakett emlékként együttesen is adományozható. A képviselőtestület 

döntése alapján adományozásra a polgármester jogosult. 

(9) A címert magánszemélyek, szervezetek vállalkozások semmilyen formában nem 

használhatják fel. 

 

A zászló használata 

5.§ 



(1) A zászló lobogó formájában is hasznjálható: 

a./ állami és nemzeti ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlójával együtt, 

b./ a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alakalmából más 

hivatalos zászlókkal együtt, 

c./ minden, a  településsel összefüggő, vagy az önkormányzat részvételével rendezett 

eseményen. 

 

Szabálysértési rendelkezés 

6.§ 

Az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérő módon használja fel, 

szabálysértést követ el és 10.000Ft-ig terjedő pénzbírsággal súlytható. 

 

Záró rendelkezések 

7.§ 

E rendelet a kihírdetés napján lép hatályba. 

 

Boldog István sk.      Szabó László sk. 

polgármester        jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


