Kékkút a Káli – medence tőzeges láprétjének délnyugati részére települt.
Gazdag leletanyag bizonyítja, hogy már a római korban is lakott település volt. Kékkút
okleveles említése először 1338 – ban fordult elő. Ekkor Kukut a neve. A Kékkút név
kőkutat jelent, vagy kővel kirakott forrást, kutat. A középkorban a fehérvári
őrkanonoknak volt itt birtokrésze. A török hódoltság alatt is lakott maradt, bár az
ellenség többször is felégette. A pusztítás nyomát lassan kiheverte: 1696 – ban már
nyolc jobbágy és öt háznép zsellér lakta. Földesura ekkor a győri káplán volt, Kékkút
falut 1770 – ben tizenhárom szabad jobbágy lakta, családjukkal és zselléreikkel. Az
1770 – es urbárium szerint egyházi és uradalmi szőlő és szántó területeket műveltek és
főleg birkát tenyésztettek. Az okiratot a község elöljárói látták el kézjegyükkel, és
pecsételték le pecsétnyomójukkal. A pecséten K K F P felirat olvasható, alatta három
csillag. Három kalászszál között ekevas és oltókés, amit két ág ölel körbe. A megtalált
hiteles pecsét szolgál alapul a címer elkészítéséhez, amely hűen másolja annak
felismerhető részeit.

Kékkút Község Önkormányzata Képviselőtestülete
4 / 1998. /XII.09. / számú
rendelete
Kékkút Község jelképeiről és a jelképek használatáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazása alapján
a mai napon a következő rendeletet alkotja:

I. A RENDELET HATÁLYA
I. §
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, szerveire, intézményeire, továbbá
minden természetes – és jogi személyre.
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II. A JELKÉPEK
II. §
Kékkút község lakosságát, területét, javait, szellemiségét és általában a települést a
történelmi hagyományú szabatos jelek szimbolizálják. A község hivatalos jelképei:
címer, díszzászló, díszpecsét.
III. A CÍMER LEÍRÁSA
III. §
(1) Háromszögletű pajzs, világoskék mezőben elhelyezkedő címerképpel. A
címerképen három álló aranykalász között, ekevas és oltókés látható
aranyszegéllyel fehér alapon, fölötte három aranyszegélyes sötétkék csillag. A
pajzs tetején koronára emlékeztető sötétkék díszkút arany gyöngyökkel. Az
elkészült címer úgynevezett beszélő címer. Látható a településen folyó földművelés
eszközei ekevas és oltókés, utóbbi a szőlő és gyümölcskultúra virágzását jelképezi.
A címer tetején látható stilizált díszkút feltörő vize, mint korona utal a méltán híres
kékkúti ásványvízre.
(2) A címer rajzát az 1. sz. melléklet tartalmazza.
IV. A ZÁSZLÓ LEÍRÁSA
IV.§
A címer világoszöld alapon aranyrojtokkal, alatta Kékkút felirat sötétkék színnel. A
zászló lobogó és függő kivitelben, 120 x 60 cm méretben készül. A zászló képét a 2.
sz. melléklet tartalmazza.
V. A PECSÉT LEÍRÁSA
V. §
Ovális alakú pecsét, középen a leírt címer, körülötte: KÉKKÚT PECSÉTJE 1998.
szöveg, díszes szegéllyel keretezve.
A pecsét lenyomatot a 3. sz. melléklet tartalmazza.
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VI. A JELKÉPEK HASZNÁLATÁNAK KÖRE
VI. §
(1)A község jelképeit díszítő szerepű jelképként lehet felhasználni, de csak úgy, hogy
az ne sértse a Magyar Köztársaság állami jelképeinek elsőbbségét.
(2)A községi címer a Magyar Köztársaság címerét nem helyettesítheti.
(3) A községi zászló használata a Magyar Köztársaság zászlajának használatát nem
helyettesítheti.
(4) A község címere az alábbi esetekben használandó:
a) A község díszzászlaján,
b) Az Önkormányzat díszpecsétjén,
c) A Képviselőtestület által alapított és kiadott emléklapokon, kitüntető
vagy emlékérmen,
d) A Képviselőtestület tanácskozótermeiben, a vezető tisztségviselők
hivatalos helyiségeiben, a község intézményeiben.
(5) A község címere az alábbi esetekben használható:
a) Az

Önkormányzat,

a

polgármester,

az

alpolgármester,

az

Önkormányzat lakossági felhívásain, programjain, tervein, a nem
önkormányzati

szervekkel

kötött

megállapodásokon

és

szerződéseken,
b) Az Önkormányzat bizottságainak, továbbá a polgármesternek,
alpolgármesternek, képviselőnek a Képviselőtestület megbízásából
eredő tevékenységük során használt levélpapírjain,
c) A

község

történelmével,

életével,

fejlődésével

foglalkozó

kiadványokon, újságon, a könyvre utaló emléktárgyakon,
d) A nemzetközi kapcsolatok során, ünnepségeken, rendezvényeken, a
községben tartott bemutatókon, kiállításokon,
e) Idegenforgalmi propaganda – kiadványokon, emléktárgyakon,
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f) Az Önkormányzat intézményeinek emblémájaként.
(6) A község zászlaját a Községház épületén a nemzeti ünnepek és más jelentősebb
események alkalmával ki kell tűzni.
(7) A község zászlaja használható az alábbi esetekben:
a) Az önkormányzati intézmények székházainak feldíszítésére, nemzeti
ünnepek, más ünnepségek, rendezvények alkalmával,
b) Megkülönböztetésül

a

több

település

részvételével

tartott

rendezvényeken,
c) A települések közötti bel – és külföldi kapcsolatoknál.
(8) A díszpecsétet a Képviselőtestület ülésein a polgármesteri asztalon kell elhelyezni.
VII. A JELKÉPEK HASZNÁLATÁNAK MÓDJA
VII.§
(1) A község hivatalos jelképit csak hivatalos alakban az arányoknak, az ábrázolás
hűségének, színeinek megtartásával szabad alkalmazni. Hiányos vagy bővített
jelképek használata a hitelesség érdekében és a megtévesztés elkerülése biztosítása
céljából tilos.
(2) Kivételes esetekben megengedhető, hogy a címer előállításához felhasznált anyag
( kő, fém, fa, bőr, műanyag stb. ) színeiben jelentkezzék és sokszorosítás esetén ( 4.
sz. melléklet ) egy színben jelenjék meg, amennyiben a színes kivitel aránytalanul
nagy többletköltséggel járna.
VIII. A JELKÉPEK HASZNÁLATÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE
VIII. §
(1) A község jelképeinek használatát nem önkormányzati szerv által – kérelmére –
esetenkénti felhasználásra, vagy huzamosabb időre a polgármester engedélyezi.

4

(2) A jelképek szaktudományos, közoktatási és nyereséggel nem járó közművelődési
célú alkalmazása nem engedélyköteles, bejelentési kötelezettség van azonban a
polgármester felé az alkalmazás időpontja előtt legalább 1 héttel.
(3) A község jelképeinek használatára vonatkozó engedély iránti kérelemnek
tartalmaznia kell:
 A kérelmező nevét, címét,
 A jelkép előállítás módját, használata célját,
 Az előállítandó mennyiséget, példányszámot,
 A terjesztés és fogalomba hozatal módját,
 A jelképek használatának tervezett időtartamát,
 A jelkép használatáért felelős személy megnevezését,
 A kérelemhez csatolni kell a jelképpel díszített kiadványt, vagy tárgy
mintáját, fénymásolatát egy példányban.
(4) A község jelképeinek használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
 A jelkép használatáért felelős személy nevét, címét,
 Az engedélyezett használat céljának megjelölését,
 Az engedély időtartamát,
 A használattal kapcsolatos egyéb kikötéseket.
(5) A kiadott engedélyekről a Körjegyzőség nyilvántartást vezet.
IX. §1

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1

Hatályon kívül helyezte a 6/2012. (VI. 09.) rendelet; hatályos 2012. június 10-től
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X. §
(1) E rendelet és mellékletei eredeti példányát a Veszprém Megyei Levéltárban kell
elhelyezni, másolati példányait pedig a Képző – és Iparművészeti Lektorátusnak és
az új Magyar Központi Levéltárnak kell megküldeni.
(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Pék László
polgármester

Dr. Kerényiné Steiber Anna
körjegyző

A kihirdetés napja: 1998.12.10.
Dr. Kerényiné Steiber Anna
körjegyző
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