TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2006. (II. 3.) rendelete
Tét Város címeréről, zászlajáról, pecsétjéről, díszpolgáráról,
jó sportoló - jó tanuló, közösségi munkáért, tiszteletbeli polgár, az év vállalkozója,
az év pedagógusa, az év köztisztviselője, az év közalkalmazottja
címek adományozásáról

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2)
bekezdésében foglaltak, továbbá az 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a)
pontjában biztosított jogkörében az alábbi rendeletet alkotja.
I. fejezet
1. §
Önkormányzat jelképei
Az Önkormányzat jelképei mint a település múltjára utaló díszítő szimbólumok: címer
és zászló.
II. fejezet
2. §
A település címerének leírása
Hullámos ezüst pályával vágott egyenes oldalú álló csücskös pajzs hasított felső- és
alsó résszel. Első vörös mezejében zöld talaj fölött lebegő egymást keresztező ezüst
ekevas és csoroszlya. Második vörös mezejében zöld talajon álló arany fonatos
kútkáva oszlopokkal, gerendával, ezüst vödörrel és csigával. Harmadik kék mezejében
zöld hármashalom középsőjéből kiemelkedő arany latin kereszt, mögötte balra néző,
kiterjesztett szárnyú fekete sas. Negyedik kék mezejében lebegő arany koronán
könyöklő ezüst páncélos kar, jobb felé vágó arany markolatú kivont szablyával, a kar
hajlata felett hatágú arany csillaggal. A pajzs felett háromlombos ékköves arany
korona lebeg, alatta pedig arany szalagon a város neve „TÉT” keretezett fekete
betűkkel.
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Jelképek magyarázata:
Az ekevas és a csoroszlya Tét falu 1697. évben használt pecsétjének egyik jellemző
alkotó eleme, a csigás kút Tét-Szentkút falupecsétjén látható, melyet egy 1779-es
okiraton találtak. Ez a jelkép mint pecsét és mint címerkép is egyedül álló a magyar
heraldikában. A kút Szentkútra utal, ezt a részt „beszélő címer”-nek tekinthetjük. A
kereszt és a kiterjesztett szárnyú sas a Kisfaludy család címerképe, mellyel
emlékezhetünk Tét város híres szülöttjére. A fekete sas kék alapon heraldikailag ugyan
kifogásolható, de az eredeti címerben is így szerepel. A szablyás páncélos kar a
csillaggal Poky címerkép, ismert ugyanis, hogy a környék birtokosa hosszú időn
keresztül a Poky-család volt. Pokvár pusztát is róluk nevezték el. A pajzsot megosztó
hullámos pálya a Csangotaér vízfolyást jelképezi.
3. §
Címer használatának köre és szabályai
(1)

A település címere a település történelmi múltjára utaló jelkép a Magyar
Köztársaság címerét nem helyettesítheti.

(2)

Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a) az önkormányzat körpecsétjén, amely pecsét pecsétnyomó, amely 40 mm
átmérőjű, körirata: Tét Város Önkormányzata,
b) az önkormányzat zászlaján és lobogóján,
c) az önkormányzat szerveinek a polgármesternek, alpolgármesternek,
jegyzőnek, aljegyzőnek levélpapírok fejlécén, ill. borítékján,
d) az önkormányzat által kiadott díszoklevéleken, emléklapokon, kitüntető
emlékérmeken,
e) Polgármesteri Hivatal bejáratánál, dísztermében, és más protokolláris célt
szolgáló helyiségeiben és irodáiban,
f) az önkormányzat intézményei bejáratainál és vezetőinek irodáiban,
g) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével
foglalkozó kiadmányokon, meghívókon, emléktárgyakon.
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(3)

A 3. § (2) bekezdés a)-g) pontjaiban meghatározottakon túl más jogi személy
számára az általa készített kiadványokon, vagy jellegzetes termékeken az
önkormányzat címerének használatát - kérelmére - polgármester javaslata alapján
a képviselő-testület engedélyezi.

(4)

Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználása esetén a címer használatáért
gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a polgármester javaslata
alapján a képviselő-testület állapítja meg.

(5)

A díj megállapítása történhet egy összegben, évi általány formájában, vagy elért
árbevétel arányában.
4. §

(1)

Címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) kérelmező megnevezését, címét,
b) címerhasználat célját,
c) előállítani kívánt mennyiséget (db),
d) címer előállítási anyagát,
e) a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,
f) a címerrel díszítendő tárgy minta példányát (rajzát, fénymásolatát, stb.).

(2)

Címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes megnevezését, címét,
b) az előállítás anyagát,
c) az engedélyezett felhasználás célját,
d) az előállításra engedélyezett mennyiséget,
e) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
f) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.

(3)

A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet.
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(4)

Indokolt esetben a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja.
5. §

(1)

Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne
sértse a hiteles ábrázolást.

(2)

Amennyiben lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való
ábrázolásra, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia,
stb.) színeiben, de a heraldika általános szabályainak megtartásával történhet.
III. fejezet
6. §
Település zászlajának és lobogójának leírása

(1)

Település zászlója: 120x180 cm méretű, fekvő téglalap alakú elülső
kétharmadában dupla fehér selyemből, harmadik harmada fűrészfogasan
megosztott vörös és kék mezőből áll.
A zászlórúdnál négy bandázsszerű nyúlvánnyal rögzítve. Lengő végén arany rojt,
szegélyein sodrott arany zsinór. A fehér mező tengelyében helyezkedik el a
község címere, TÉT felirattal. A címer tengelye párhuzamos a rúd tengelyével.

(2)

Település lobogója: Azonos a zászlóval, de rúd helyett zsinórra rögzítve.

(3)

Egy címeren belül csak egyféle színárnyalat használható. Címer és zászló színei
egyezőek.

(4)

A városi címer nem lehet nagyobb és nem helyezhető magasabbra, mint a megyei
vagy az állami címer.

(5)

Az önkormányzat lobogóját a Polgármesteri Hivatal vitrinjében kell elhelyezni.

7. §
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Zászló és lobogó használata
(1)

A zászló, a lobogó 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 zászlókkal együtt,
c) képviselő-testület ülésének helyszínén,
d) minden, a településsel összefüggő vagy az önkormányzat részvételével
rendezett eseményen.

(2)

A zászló előállításának engedélyezésénél a címerre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
IV. fejezet
8. §
A település pecsétnyomójának leírása

A kör alakú pecsétlap, szélén peremmel. A pecsétmező közepén TÉT város címerének
kontúrrajza, melyet két oldalról és felülről nagybetűs körirat övez: TÉT VÁROS
PECSÉTJE
9. §
A pecsétnyomó használatának köre és szabályai
(1)

Az önkormányzat címerével ellátott pecsétnyomó, az önkormányzat és más belilletve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból,
valamint önkormányzat által adott kitüntető oklevelek hitelesítésekor
használható.

(2)

A pecsétnyomó hatósági eljárás során nem alkalmazható.
V. fejezet
10. §
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Díszpolgári cím és annak adományozása
A város önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában
kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse,
valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa
példaként a jelen és az utókor elé, díszpolgári címet alapít.
11. §
Díszpolgári cím
(1)

„Tét Város Díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész
életművével mind a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi
viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul városunk jó
hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt
egyébként köztiszteletben áll.

(2)

Díszpolgári címmel, külön erre a célra készített díszoklevél, emlékplakett és
tárgyjutalom jár.

(3)

A tárgyjutalom összegét a képviselő-testület az adományozással egyidőben
állapítja meg.

(4)

Az elismerésre méltó személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is
adományozható.

(5)

Posztumusz díj adományozása esetén az elismerés átvételére a legközelebbi
hozzátartozó jogosult.

(6)

A posztumusz kitüntetés díszoklevél és emléktábla adományozásával jár. Az
emléktáblát közterületen kell elhelyezni.

(7)

A posztumusz kitüntetésben részesített nevéről közterületet (utcát, parkot) lehet
elnevezni.

12. §
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(1)

A Város díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet,
valamint élvezheti azokat a kiváltságokat, amelyek a rendelet szerint a
díszpolgárokat megilletik.

(2)

A Város díszpolgára;
a) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és lehetőségek
szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg,
b) díjtalanul látogathatja az önkormányzat közművelődési intézményeit,
valamint ilyen jellegű rendezvényeit,
c) elhalálozás esetén - családja beleegyezésével - az önkormányzat saját
halottjának tekinti és eltemetteti.
13. §
Az elismerés adományozásának rendje

(1)

A díszpolgári cím az évente megtartandó - városavató évfordulója - alkalmával
rendezett ünnepségen kerül átadásra.

(2)

Az elismerés odaítélése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(3)

A képviselő-testület az elismerés odaítéléséről minősített többséggel dönt.

(4)

A díszpolgári cím adományozásáról szóló oklevelet a polgármester adja át. Az
adományozást határozat formájában a jegyzőkönyvbe kell foglalni és részletesen
meg kell indokolni.

14. §
A díszpolgári díszoklevél tartalmazza
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(1) - az adományozó megjelölését,
- a díszpolgári címet adományozó határozat számát és keltét,
- az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását,
- az adományozás keltét,
- a polgármester és a jegyző aláírását,
- a képviselő-testület pecsétjét.
(2)

A díszpolgári cím adományozását rövid életrajz és az érdemek rövid leírásával
díszes kivitelű albumban kell megörökíteni, és nyilvántartani.
15. §
Az elismerés visszavonása

(1)

A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra
érdemtelenné válik.

(2)

Érdemtelen az elismerésben különösen az, akit a bíróság bűncselekmény
elkövetése miatt jogerősen elítélt. Ebben az esetben az elismerést vissza kell
vonni.
16. §
Jó sportoló - jó tanuló, közösségi munkáért címek

(1)

„Jó Sportoló - Jó Tanuló” cím annak a téti polgárnak adható, akinek tanulmányi
átlaga a 4,5 vagy ennél magasabb, valamelyik sportágban, csapat sportban
megyei, vagy ennél magasabb minősítést, egyéni sportban megyei első, második,
harmadik helyezést, vagy ennél magasabb minősítést ért el.
- A cím elnyerésére a téti sportegyesületek, az intézmény tantestülete és az
iskolaszék tesznek javaslatot a képviselő-testületnek.

(2)

„Közösségi Munkáért” cím annak a téti polgárnak adományozható, aki több éven
keresztül átlagon felül -. ellenszolgáltatás nélkül - tevékenykedett valamilyen
területen Tét Város jó hírének öregbítéséért.
- A cím elnyerésére a téten működő egyházak képviselői, téti civil szervezetek
vezetőségei tehetnek javaslatot a képviselő-testületnek.
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(3)

E paragrafus (1) és (2) bekezdéseiben foglalt címek adományozásával
díszoklevél és tárgyjutalom jár.
- A tárgyjutalom összegét a képviselő-testület állapítja meg.

17. §
(1)

Az elismerésben részesített személyekről a jegyző nyilvántartást vezet, és
gondoskodik a 12. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések
érvényesüléséről.

(2)

Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét a Polgármesteri Hivatal éves
költségvetéséből kell biztosítani.
VI. fejezet
18. §
A tiszteletbeli polgár cím adományozásáról

(1)

A képviselő-testület megalapítja a „Tét Tiszteletbeli Polgára” címet.

(2)

A tiszteletbeli polgár cím adományozható:
- Magyarország határain kívül élő magyarok részére.

19. §
(1)

A tiszteletbeli polgár címet írásban, vagy elektronikus úton benyújtott kérelem
alapján, a képviselő-testület adományozza.
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(2)

A tiszteletbeli polgár cím adományozását a város lakosai is - (1) bekezdésben
meghatározott módon - kezdeményezhetik.

(3)

A tiszteletbeli polgár cím adományozására a javaslatot, a polgármester terjeszti
- a kérelem beérkezését követően ülésező - képviselő-testület elé.

(4)

A tiszteletbeli polgár cím adományozásáról díszoklevél kerül kiállításra.

(5)

A képviselő-testület ülésén a polgármester ismerteti a tiszteletbeli polgár címben
részesülő személyek nevét, valamint a tiszteletbeli polgár cím adományozását
tanúsító oklevél tartalmát.

(6) Elhunyt személy részére történő adományozás esetén a tiszteletbeli polgár cím
adományozásáról szóló díszoklevelet a tiszteletbeli polgár házastársának, vagy
örökösének kell megküldeni.
20. §
(1)

A díszoklevél tartalmazza:
- az adományozó megjelölését,
- a város címerét,
- a tiszteletbeli polgár nevét és lakóhelyét,
- a polgármester aláírását és bélyegzőlenyomatát.
21. §

(1)

A tiszteletbeli polgár cím adományozásáról szóló határozat egy példányát - a
tiszteletbeli polgár címben részesülő, vagy elhunyt személy esetén a 19. § (6)
bekezdésében meghatározott személy egyidejű értesítése mellett - a
Polgármesteri Hivatalnak - kell átadni.

(2)

A tiszteletbeli polgárokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

VII. fejezet
22. §
Az év vállalkozója
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Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Év Vállalkozója” címet alapít. A cím
odaítéléséről minden évben külön dönt a testület. Évente kettő vállalkozó részesülhet
benne. Tárgyjutalommal jár.
VIII. fejezet
23. §
Az év pedagógusa
(1)

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Év Pedagógusa” címet alapít.

(2)

A cím odaítéléséről a Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ
Igazgatójának javaslatára minden évben külön dönt a Képviselő-testület.

(3)

A cím tárgyjutalommal jár, amelynek összege a mindenkori közalkalmazotti
illetménypótlék alap 400 %-áig terjedhet.

(4)

A címet minden évben a tanévzáró alkalmával rendezett ünnepségen adja át Tét
Város Polgármestere.
IX. fejezet
24. §
Az év köztisztviselője

(1)

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Év Köztisztviselője” címet alapít.

(2)

A cím odaítéléséről Tét Város Jegyzőjének javaslatára minden évben külön dönt
a Képviselő-testület.

(3)

A cím tárgyjutalommal jár, amelynek összege a mindenkori köztisztviselői
illetményalap 200 %-áig terjedhet.

(4)

A címet minden évben a városavató évfordulója alkalmával rendezett
ünnepségen adja át Tét Város Jegyzője.
X. fejezet
25. §
Az év közalkalmazottja
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(1)

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Év Közalkalmazottja” címet
alapít.

(2)

A cím odaítéléséről Tét Város Polgármesterének, ill. a Kisfaludy Károly
Általános Művelődési Központ Igazgatójának javaslatára minden évben külön
dönt a Képviselő-testület.

(3)

A cím tárgyjutalommal jár, amelynek összege a mindenkori közalkalmazotti
illetménypótlék alap 400 %-áig terjedhet.

(4)

A címet minden évben a városavató évfordulója alkalmával rendezett
ünnepségen adja át Tét Város Polgármestere.
XI. fejezet
26. §
Záró rendelkezések

(1)

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2)

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 16/2005. (X. 26.) rendelet hatályát
veszti.

Szabó Ferenc
polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

Kihirdetési záradék:
E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 2-i ülésén
fogadta el.
Kihirdetve: 2006. február 3.

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

