
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

 
23/2007. (X.29.)  sz. rendelete 

 
Tárnok Nagyközség címeréről, zászlajáról és ezek használatáról, valamint  a közterületek 

fellobogózásáról  
( egységes szerkezetben)1 

 
 Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló  többször módosított 
199O. évi LXV. törvény l.6 § (1) bekezdésében és 1.. § (6) bekezdés a.) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján az Önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről, valamint az 
1995. évi LXXXIII. Tv. 21. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületek 
fellobogózásáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

I. fejezet 
 

Az Önkormányzat jelképei 
 

1. § 
 
(1) Az Önkormányzat jelképei a címer, zászló és a lobogó. 

 
 

A címer leírása 
 

2. §2 
 
Az önkormányzat címere: Háromszor hasított pajzs első jobb oldali ezüst mezejében vörös zöld 
levelű szőlőfürt, középső vörös mezejében stilizált ezüst emlékoszlop, bal oldali ezüst mezejében 
2 álló arany búzakalász. A címeren vörös téglasor benne 1241 évszám.  (1. sz. Melléklet: Grafikai 
ábrázolás) 
 

A zászló és a lobogó leírása 
 

3. §  
 

(1) Zászló: 1: 2 arányú, fekvő téglalap,  ezüsttel és vörössel átlósan  osztva.  (ezüst a rúd felőli 

rész). A település címere a zászló közepén helyezkedik el. ( 2. sz. Melléklet: Grafikai 
ábrázolás) 
 
(2) Lobogó: 1:2 arányú, álló téglalap, a zászlóval egyező színben. A település címere középen, a 
zászlóhoz képest 90 fokkal elfordulva helyezkedik el.  (3.sz. Melléklet: Grafikai ábrázolás) 

                                                 
1  Módosította: 44/2007.(XII.21.) számú rendelet     
2  Módosította: 44/2007.(XII.21.) számú rendelet    Hatályos: 2007. 

december 21-től 



II. fejezet 
 

A címer használatának köre 
 

4. § 
 
Tárnok Nagyközség területén lakcímmel, székhellyel, telephellyel rendelkező magánszemélyek, 
jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok az önkormányzat címerét e 
rendeletben szabályozott módon használhatják.  

 
A címer használatának rendje 

 
5. § 

 
(1) Az Önkormányzata címerét - mint a településre utaló és díszítő jelképet - kizárólag e 
rendeletben meghatározott hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, a méretarányok és a színek 
pontos megtartása mellett lehet felhasználni, illetve alkalmazni.  
(2) Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, 
akkor az csak a  hordozó tárgy anyagának ( fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében, de a heraldika 
általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet. 

 
A címer használatának módja 

 
6. § 

 
 
(1) Az Önkormányzat címere engedély nélkül használható:  
a.) az Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának és  intézményeinek épületein és 
tanácskozótermeiben, 
b.) az Önkormányzat képviselő-testülete, annak bizottságai, intézményei vagy Polgármesteri 
Hivatala által kiadott kiadványokon, 
c.) az Önkormányzata képviselő-testülete által kiadott díszokleveleken, emléklapokon,  
emlékplaketteken, jelvényeken, valamint az általa adományozott kitüntetéseken,  
d.) az Önkormányzat és bizottságai, a polgármester, alpolgármester(ek),  önkormányzati 
képviselők, jegyző, aljegyző, az egyes hivatali egységek és vezetőik részére készített levélpapíron; 
e.)  az önkormányzati képviselők és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak névkártyáin és 
arcképes igazolványain,  
f.) az Önkormányzat ünnepi rendezvényein úgy, hogy az állami címer jelentőségét ne kisebbítse, 
g.) Az önkormányzat zászlaján és lobogóján. 
h.) az Önkormányzat gépkocsijain; 
i.) az Önkormányzat hivatalos honlapján; 
j.) az önkormányzat területén működő intézményeket, vállalkozásokat  széleskörűen  és 
ingyenesen bemutató kiadványokon. 
(2) Az  Önkormányzat címerével ellátott körpecsét az önkormányzat és más bel-, illetve 
külföldi önkormányzatok közötti  kapcsolatokban protokolláris célból, kitüntető oklevelek 
hitelesítésekor használható. 

 
 

A címer használatának engedélyezése 
 

7. § 



 
(1) Az 5. § (1) bekezdésben meghatározottakon kívül más jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, vagy magánszemély számára az általa  készített kiadványokon, illetve 
jellegzetes termékeken  az Önkormányzat címerének  használatát kérelemre a polgármester 
engedélyezi  
(2) Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználás esetén a címer használatáért a (3) bekezdésben 
meghatározott díjat kell fizetni. 
(3) A díj összegének megállapítása az előző évben elért bruttó árbevételhez igazodva 

történik.  A díj összege 
- tízmillió forint éves árbevételig 10.000,-Ft, 
- tízmillió és ötvenmillió forint közötti árbevételig 30.000.-Ft, 
- ötvenmillió és és százmillió közötti árbevételig 50.000,-Ft 
- százmillió forint éves bruttó árbevétel felett 100.000,-Ft. 
(4) A díjat az engedély kiadását követő 30 napon belül, illetve a címerhasználat ideje alatt 

minden év január 31-ig kell megfizetni. 
(5) Az Önkormányzat hivatalos honlapját kivéve, az Önkormányzata címerének interneten 
történő felhasználása az e rendeletben meghatározott  engedély megadásához kötött. 
(6) Az Önkormányzat címere védjegyként nem használható. 

 
8.§ 

 
(1) A kiadott engedély érvényessége szólhat: 
a.) egy esetre (rendezvényre, alkalomra) 
b.) meghatározott időpontig történő felhasználásra, 
c.) határozatlan idejű, a visszavonásig történő felhasználásra, alkalmazásra.  
(2) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 
a.) a kérelmező megnevezését, címét, 
b.) a címerhasználat célját, 
c.) az előállítandó termék, kiadvány stb. mennyiségét, 
d.) a címer előállításának  anyagát, 
e.) a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal esetén ennek módját, 
f.) a címer használatának időtartalmát. 
(3) A kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszített tárgy, kiadvány stb. tervét. 
 

9.§ 
 
(1)A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:  
a.) az engedélyes megnevezését és címét, illetve székhelyét,  
b.) az engedélyezett felhasználási cél megjelölését, 
c.) a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát, 
d.) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket, 
e.) amennyiben a címer felhasználásáért díjat kell fizetni, a díj összegét, a befizetés határidejét. 

 
10. § 

 
(1) A címer  használata, alkalmazása vagy előállítása  nem engedélyezhető,, ha a használat vagy a 
forgalomba  hozatal módja, illetve  körülményei  Tárnok Nagyközség, illetve lakosságának 
jogait, jogos érdekeit sérti. 
(2) A kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a felhasználó e rendeletben vagy a részére kiadott 
engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat  megsérti, illetőleg a megállapított határidőre 
kötelezettségeinek nem tesz eleget. 



(3) A kiadott engedélyt a polgármester vonja vissza. 
(4) A címernek  az emléktárgyakon, érméken, jelvényeken, más tárgyakon és kiadványokon 
történő felhasználásához, ezen rendelet alapján kiadott engedély nem mentesíti  a kérelmezőt a 
jogszabályok által a termék, jelvény, kiadvány stb. tervezésére, előállítására, forgalomba 
hozatalára előírt egyéb engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól.   

 
III. fejezet 

 
A zászló, lobogó  használata 

 
11. § 

 
(1) Tárnok Nagyközség zászlaját csak, mint a teleülésre utaló és díszítő jelképet lehet használni. 
(2) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és intézményei épületein és tanácskozótermeiben 
a zászlót használni kell: 
a.) Nemzeti ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt, 
b.) A település életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más 
hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt. 
(3) A zászló  engedély nélkül használható: 
 a.) a képviselő-testület ülései alkalmával önállóan is, az ülés helyszínén, 
 b.) nemzeti, települési gyászesemény alkalmával a zászló fekete zászlóval  együtt, 
félárbócra eresztve, 
 c.) azon a lakóházon, amelyben a polgármester, alpolgármester(ek), önkormányzati 
képviselő, jegyző lakik, ha az épület a településen található. 
(4) A zászló a polgármester engedélyével használható: 
 a.) a településen rendezett kulturális, szakmai és sportrendezvényeken, 
 b.) az önkormányzat intézményeinek rendezvényein. 
 c.) az önkormányzatot képviselő csapat által, más településen rendezett sport, kulturális 
rendezvényen.  

 
 
 
 

12. § 
 
Az önkormányzat lobogóját a Magyar Köztársaság lobogójával együtt a nemzeti ünnepeken fel 
kell vonni. 

 
A jogosulatlan használat 

 
13.§3 

 
 
Hatályon kívül 
 

IV. fejezet 
 

A közterületek fellobogózása 
 

                                                 
3
 Hatályon kívül helyezte:10/2012.(III.23.)    Hatályát veszti: 2012.04.16-tól 



14. § 
 

(1) Nemzeti ünnepeken a közterületeket kell fellobogózni: 

 (2) A közterületek fellobogózása a közterületen található villanyoszlopokra szerelt 

zászlótartók, illetve közterületen felállított árbocok használatával történik. 
(3) A nemzeti lobogót a nemzeti ünnepeken az alábbi parkokban kell felvonni: 

a) Fő utcai Kegyeleti park, 

b) Rákóczi u. 83. szám (Egészségház) előtti park.  

(4)Nemzeti ünnepeken a zászlókat és lobogókat a nemzeti ünnepet megelőző munkanapon 

kell elhelyezni. A nemzeti ünnepet követő első munkanapon a zászlókat le kell venni. 
 
 
 

Záró rendelkezés 
 

15.§ 
 

(1)Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a középületek és 
közterületek fellobogózásáról szóló 12/2001. (VII.25.) számú rendelet hatályát veszti   
(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó címer használatának engedélyezésével kapcsolatos eljárási 
cselekmények elektronikus ügyintézés keretében nem gyakorolhatók. 
 
 
 Szolnoki Gábor sk.     dr. Simon Mária sk. 
    polgármester                                jegyző 
 
 

Záradék:  
A rendeletet a képviselő-testület a 2007. október 18-i ülésén fogadta el. 
A rendelet kihirdetve: 2007. október 29. 
Hatálybalépés: 2007. október 29. 
A kihirdetés megtörtént igazolja: Jenei-Kiss Gergely jegyzői referens  
 
Kifüggesztési záradék 
Kifüggesztés napja: 2007. október 29. 
Kifüggesztési levét napja: ………………. 
 

 


