
Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

10/1996 (IV.23.) számú rendelete 
 

a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről 
 

(egységes szerkezetben a 11/2012.(V.22.) önkormányzati rendelettel) 
 

 
Tar Községi Önkormányzat a helyi Önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi 
LXV.törvény 1.§ (6) bekezdésének a. pontjában biztosított jogkörében eljárva az 
Önkormányzat jelképeiről, azok használatának rendjéről az alábbi rendeltet alkotja: 
 

Az Önkormányzat jelképei 
 
1.§ Tar Község Önkormányzat jelképei: a községi címer és zászló 

A címer és a zászló méretarányosan kicsinyített rajza e rendelet mellékletét képezik. 
 

I. 
 

A községi címer leírása 
 
2. § Tar Községi Önkormányzat címere: 

háromszögletű álló pajzs, vágott mezejének pajzsfőjében vörös alapon két aranyfém 
hársfalevél, a pajzstalpban kék alapon aranyfém gótikus mermű. A pajzs felett aranyfém 
korona. 

 
 

A címer használatának köre és szabályai 
 
3.§ (1) Az önkormányzat címerét mint díszítő és községre utaló jelképet lehet használni, 

hatósági államigazgatási eljárásban nem használható. 
 
      (2) Az Önkormányzat címere általában az alábbi helyen és esetekben használható: 

a) Az önkormányzat zászlaján, 
b) Az önkormányzat körpecsétjén 
c) A polgármesternek készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján 
d) A Községháza épületének bejáratánál, a Közösségi Ház tanácskozótermében, 

házasságkötő termében, a Polgármesteri Hivatal irodáiban 
e) Az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy 

emlékérmeken; 
f) Az önkormányzat és szervei által megjelentetett a község életével foglalkozó 

kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon, idegenforgalmi 
propagandaanyagon 

 
       (3) A község címerét kizárólag hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, a  
             méretarányoknak és a színeknek megtartásával szabad ábrázolni és használni. 
 

(4) A községi címert csak olyan mértékben lehet kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles 
ábrázolást. 



 
(5) Egyes esetekben – külön engedély alapján- megengedhető, hogy az önkormányzat 

címere kizárólag az előállításhoz felhasznált anyag ( kő, fém, fa , bőr, stb) színében 
(színezés nélkül) készüljön. 

 
(6) A községi címert védjegyként sem önkormányzati sem más szervek nem 

használhatják. 
 
(7) A községi címer használata során az állami címer elsődlegességét biztosítani kell. 

 
4.§  (1)  Az önkormányzat pecsétje: 4 cm átmérőjű körben a 2.§-ban leírt címer szinezés 

nélkül, de a heraldika szabályainak megfelelő vonalkázással megjelölt színek. 
Félkörben a „ Tar Községi Önkormányzat” felirat olvasható. 

 
(2) Az önkormányzat pecsétjét kizárólag csak az alábbi helyeken lehet használni: 

a) az önkormányzat által alapított kitüntetések okiratain 
b) az önkormányzat bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban 

protokolláris célból, illetőleg szerződések, megállapodások hitelesítésekor az 
állami címer elsődlegessége mellett 

 
 

II. 
 

A község zászlójának leírása 
 

5.§ (1) Tar község Önkormányzatának zászlója: 
  A zászló 15x90 cm, a fecskefark belső oldalai 75 cm-75-cm-esek. 

 A zászló színei: vörös, fehér, kék, vízszintes, 15-60-15 cm csíkozással, mindkét   
         oldalon azonos színben. A zászló vörös és kés színe megegyezik a címer vörös  és kék     
         színével. A zászló anyaga selyem. 
 

 (2) A zászló elülső oldalán a fehér sáv első harmadában középen helyezkedik el a 2. §-  
              ban leírt címer. 
 
 
 

A zászló használatának szabályai 
 
6.§ Az Önkormányzat zászlaja a Közösségi ház dísztermében kerül elhelyezésre. 
 
7.§ Az önkormányzat zászlója utaló és díszítő jelképként használható 
 

a) a községi önkormányzat tanácskozó termében állandó jelleggel eredeti méretben 
b) állami és községi ünnepeken a községháza épületén eredeti méretben a Magyar 

Köztársaság zászlajával együtt 
c) külföldi vagy belföldi küldöttség látogatásakor a községháza épületén eredeti 

méretben, a Magyar Köztársaság zászlajával együtt 
 
 
 



 
III. 

 
Vegyes rendelkezések 

 
8.§ (1) A községi Önkormányzat címere, illetve a címerrel ellátott zászló, vagy annak 

rajzolata a 3. § (2) bekezdése f. pontjában meghatározottakon túl kérelemre a 
polgármester engedélyével felhasználható. 

(2) Az engedély esetenkénti felhasználásra vagy hozamosabb időtartamra egyaránt adható 
 
(3) kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetén a használatért gyártási és 

forgalmazási díjat kell fizetni, melynek mértékét a polgármester állapítja meg. 
 
 
9.§ (1) A címer és zászló használatára vonatkozó kérelemnek tartalmazni kell: 

 
a) a kérelmező megnevezését, címét, 
b) a címer /zászló használat célját, 
c) az előállítani kívánt mennyiséget (darabszám) 
d) a címer/zászló előállításának anyagát 
e) terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját, 
f) a használat időtartamát 
g) a címerrel, zászló rajzolatával díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, 

fényképmásolatát stb.) 
h) a felhasználásért felelős személy megnevezését. 

 
(2)  a címer (zászló) használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 
 

a) az engedélyes megnevezését és címét, 
b) az előállítás anyagát 
c) az engedélyezett felhasználás célját 
d) az engedélyezett mennyiséget 
e) a felhasználás idejét, illetve az engedély érvényességének időtartamát 
f) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket 
g) a felhasználásért felelős személy megnevezését 
h) amennyiben a használatért díjat kell fizetni, a díj összegét, a fizetés módját és 

határidejét. 
 
 

(3) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. 
 
(4) Indokolt esetben (pl. engedélytől való eltérés) a kiadott engedélyt a polgármester  

visszavonhatja. 
 
(5) a polgármester döntése ellen jogorvoslattal a Képviselő-testülethez lehet fordulni. 
 
Jogosulatlan használat 
 
 



110.§ (1) Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, vagy az engedélytől eltérő, vagy 
közösséget sértő módon használja fel, feltéve ha a cselekmény bűntető vagy 
súlyosabb szabálysértési rendelkezések hatálya alá nem esik- szabálysértést követ el, 
és 10.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

 
 (2) A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik. 

 
10.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
Becze Lajos sk      Szabóné Bózsár Éva sk 
polgármester            jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Hatályon kívül helyezte a 11/2012.(V.22.) önk. rendelet 5. §-a 


