Tahitótfalu Községi Önkormányzatának 5/1994. (VIII.5.) sz.
RENDELETE
Tahitótfalu címeréről, zászlójáról és azok
használatának szabályozásáról

I.

fejezet

Tahitótfalu címere
1. §
/1/

A címer leírása:
Piros mezőben ezüst (fehér) városfal, közepén egytornyú kaputorony, bejárata nyitott.
A torony kupolájának jobb oldalán arany (sárga) színű csillag, bal oldalán befelé
fordított fehér holdsarló. A torony mellett jobbról hasított pajzs, jobb felén vörössel és
ezüsttel (fehér) hétszer vágott mező, bal felén kék mezőben egymás alatt két arany
(sárga) csillag. A torony bal oldalán az előzővel azonos címerpajzson fehér mezőben
szárnyait kiterjesztő, jobbra néző fekete sas, jobb karmai közt függőlegesen tartott
fehér pallos, bal karmai közt függőlegesen tartott királyi pálca.
A címer barokk, fafaragást ábrázoló, aranyozott kerettel is ábrázolható.

/2/

A címer rajzát az 1. sz. melléklet tartalmazza.
A községi címer használatának köre
2. §

/1/ A község címerét kizárólag díszítő és utaló jelképként lehet felhasználni, hatósági eljárás
során nem alkalmazható.
/2/ A község címere külön engedély nélkül használható!
a./ A Tahitótfalu Községházán, az önkormányzati középületeken épületekben
domborműként, emblémaként;
b./ A Tahitótfalu önkormányzat és intézményei levélpapírjain borítékjain, meghívóin,
felhívásain, oklevelein a köztisztviselők, közalkalmazottak és testületi képviselők
névkártyáin – tisztségükből eredő tevékenységük során;
c./ A Tahitótfalu község történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon;
d./ A községre utaló ajándéktárgyakon, térképeken, stb…., ha azok készíttetője a
Polgármesteri Hivatal;
e./ A Tahitótfalu Önkormányzat által szervezett rendezvényeken;
f./ A községi sportegyesület eszközein, tárgyain,

- 2 /3/ A címer külön engedéllyel felhasználható szervezetek, társaságok és magánszemélyek által
is, az alábbi esetekben:
a./ idegenforgalmi kiadványokon
b./ jelvényeken
c./ Tahitótfalura is utaló emlék – és ajándéktárgyakon.
/4/ Az államunk és községünk címerének együttes használata esetén az állami címernek –
különösen elhelyezésével, méretével stb…. – elsőbbséget kell biztosítani.
A községi címer használatának módja
3. §
/1/ A község címerét – mint díszítő és utaló jelképet – kizárólag hiteles alakban, az ábrázolás
hűségének, a méretarányok és színek betartása mellett szabad alkalmazni.
/2/ Egyes esetekben megengedhető, hogy a községi címer kizárólag a tárgy anyagának
színeiben (fém, bőr, fa stb.) készüljön.
/3/ A községi címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles
ábrázolást.
/4/ A címer elemei önállóan nem alkalmazhatók.
A községi címer használatának engedélyezése
4. §
/1/ A címernek a rendelet 2. § (3) bekezdésében felsorolt esetekben történő felhasználását,
illetve forgalombahozatal céljából való előállítását csak engedéllyel lehet végezni.
/2/ Az engedélyezés iránti kérelmet a Polgármesterhez kell benyújtani.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
a kérelmező nevét és címét;
a címer előállításának, felhasználásának tervezett célját, módját, előállítás
során tervezett mennyiséget;
a forgalombahozatal módját, a javasolt egységárat és a tervezett bevételt;
a címer használatának tervezett időtartamát;
a címerrel díszített tárgy mintapéldányát (fényképét, rajzát);
/3/ A címer használatának engedélyezéséről a képviselőtestület dönt. A kiadott engedélyekről
a lakosságot tájékoztatni kell, a helyi újságban is.

- 3 /4/ Az engedélynek tartalmaznia kell:
-

az engedélyes megnevezését, címét;
a felhasználásának céljának a megjelölését;
felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát;
a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb előírásokat;
engedélyezési díj megállapítása esetén a befizetéshez szükséges bankszámla
számlaszámot és az engedélyezési díj összegét.
5. §

/1/ Az 2. § (3) bekezdésében foglalt engedély kiadása esetén az engedélyezési díj a becsült
bruttó bevétel 8 %-nál kevesebb nem lehet.
/2/ Az engedély – amennyiben a kérelmező nem kereskedelmi célra kívánja felhasználni –
térítés mentesen is kiadható.
/3/ A címer védjegyként nem használható.
/4/ Nem adható engedély címer használatára, előállítására, ha a használat, illetve a
forgalombahozatal módja, körülményei Tahitótfalu hírnevét, vagy a lakosság jóérzését sérti.

II.

fejezet

TAHITÓTFALU

ZÁSZLÓJA

6. §
/1/ A zászló leírása: Kék alapon a falucímer, farkasfog díszítő szegélyként kék-fehér. Címer
alatt Tahitótfalu felirattal.
/2/ A zászló rajzát a 2. sz. melléklet tartalmazza.
A községi zászló használatának köre és módja
7. §
/1/ Tahitótfalu zászlója használható:
a./ a Polgármesteri Hivatalban és közintézményekben nemzeti ünnep alkalmából;
b./ külön engedéllyel a 2. § (3) bek. és 4. § értelemszerű alkalmazásával.

- 4 /2/ A nemzeti és községi zászló együttes alkalmazása esetén a községi zászló nem lehet
nagyobb a nemzeti zászlónál. A nemzeti zászló érvényesülését mindenkor biztosítani kell.
III.

fejezet

Záró rendelkezések
8. §
/1/ Szabálysértést követ el és a mindenkor hatályos jogszabályokat által meghatározott
pénzbírsággal sújtható az, aki a jelen rendelet rendelkezéseit kijátssza, vagy megszegi, illetve
a község címerét és zászlóját forgalombahozatal céljából engedély nélkül előállítja.
/2/ A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.
/3/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Tahitótfalu, 1994. augusztus 5.
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jegyző
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polgármester

