Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestületének
7/2001. (IV. 04.) KT. R E N D E L E T E
Tiszavárkony község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről
Tiszavárkony
Község
Önkormányzat
Képviselőtestülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. Tv. 10§. /6/ bekezdés a.) pontjában
és a 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a település jelképeiről és
azok használatáról az alábbi rendeletet alkotja, egységes szerkezetbe foglalva
az azt módosító 27/2005 (X. 17.) KT. Rendelettel, valamint a 14/2009 (VIII.
31.) rendelettel:
1.§.
Az önkormányzat jelképei
szimbólumok:
A címer és a zászló.

mint

a

település

múltjára

utaló,

díszítő

2.§.
A község címerének leírása.
(1) Pajzs: kerektalpú, domború vonallal osztott címerpajzs, alsó része kék,
felső része zöld.
Címerkép: stilizált arany /helyettesítő színe a sárga/ korona, bordó
ékkövekkel díszítve és stilizált ezüst /helyettesítő a fehér/ kard.
Szalagfelirat: arany szalagon fekete betűkkel „Tiszavárkony” felirat.
Sisak: sematizált arany vármotívum, fekete ablakokkal.
(2) Heraldikai értelmezése: 1059-ben I. András Árpádházi Magyar Király itt
ajánlotta fel öccsének Béla hercegnek a választást a kard (hercegség) és a
korona (királyság) között. Tiszavárkonyban királyi udvarhely, vár állott. A
kard és korona közötti választást jelképezi a címerkép, a sisak pedig a várat.
A címer használatának köre és szabályai
3. §.
(1) A község címere a település történelmi múltjára és a mai jellegzetességeire
egyaránt utaló jelkép, a Magyar Köztársaság címerét nem helyettesítheti.
(2) Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a./ az önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg
gumibélyegző: pecsétnyomó esetében legkisebb 40 mm., gumibélyegző
esetében legnagyobb 35 mm átmérőjű, a megfelelő körirattal ellátva.
b./ az önkormányzat zászlaján és lobogóján, annak változatain,
c./ az önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, alpolgármesternek,
jegyzőnek levélpapírok fejlécén, illetve borítékján.
d./ az önkormányzat által kiadott díszoklevélen, emléklapon, kitüntető
emlékérmen.
e./ a községháza épületének bejáratánál, a tanácskozó termekben,
házasságkötő teremben, a polgármester irodájában,

f./ Az önkormányzat intézményeinek bejáratánál,
g./ az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével
foglalkozó kiadványokon meghívókon, emléktárgyakon,
h./ a községbe vezető út mellett, a közigazgatási határnál lévő táblákon.
(3) A 3.§. (2) bekezdésében meghatározottakon túl, más jogi személy
számára, az általa készített kiadványokon, vagy termékeken az
önkormányzat
címerének
használatát,
kérelmére,
a
polgármester
határozattal engedélyezi.
(4) Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználása esetén a címer használatáért
gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni, e rendelet 1 számú mellékletében
foglaltak szerint.
(5) A díj megállapítása történhet egy-összegben, vagy elért bruttó árbevétel
százalékában, melyet az engedélyező határozatban kell rögzíteni. Egyösszegű
befizetés határidejeként 15 naptári napot kell biztosítani, az elért bruttó
árbevétel százalékának díj fizetése esetén pedig az adóévet követő év május
30-ig kell határidőt adni, befizetés az önkormányzat költségvetési
számlájára.
4. §.
(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a./ a kérelmező megnevezését, címét,
b./ a címer használat célját,
c./ az előállítani kívánt darabszámot/mennyiséget/
d./ a címer anyagát,
e./ a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén annak módját,
f./ a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát /rajz, fénymásolat/,
(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a./ az engedélyes megnevezését, címét,
b./ az előállítás anyagát,
c./ az engedélyezett felhasználás módját,
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 polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet, mely
tartalmazza:
- az engedélyező határozat számát, keltét
- a címer használatára jogosult nevét, címét, (székhelyét)
- a címer engedélyezett használatára vonatkozó esetleges kikötéseket,
- a visszavonás időpontját és a visszavonásról rendelkező határozat számát,
A nyilvántartás adattartamáról a használatra jogosult ügyfél hitelesített
másolatot vagy kivonatot kérhet.
(4) Indokolt esetben a címer használatára vonatkozó engedélyt a
polgármester határozattal visszavonja. Indokolt esetnek minősül, ha a címer
használatára feljogosított személy vagy szerv méltatlanná válik a községi
címer használatára, így különösen:
a.) jogerősen, bűncselekmény elkövetése miatt, elítélik,

b.) a rendelet 3. § (4) bekezdése szerinti díjat a megszabott határidőben,
felszólítás ellenére sem fizette ki.
c.) Adóhátraléka miatt az illetékes adóhatóság végrehajtási eljárást kezdett
meg ellene.
5. §.
(1) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy
ne sértse a hiteles ábrázolást.
(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
megtartásával történhet.
A község zászlajának és lobogójának leírása
6. §.
(1) A település zászlója álló téglalap alakú 2:1 méretarányú, fehér /ezüst/
textil.
A színes címer a feliratos szalaggal a zászló hosszanti szimmetriatengelyén,
annak felülről mért 1/3-os osztásvonalán helyezkedik el. A zászló kétoldalas.
(2) A település lobogója, a zászló 90 fokkal történő elforgatásával jön létre, a
feliratos, színes címer szimmetriatengelye a lobogó hosszának rúdtól mért
1/3-os osztásvonal esik egybe.
A lobogó kétoldalas.
(3) A zászlón és a lobogón megjelenő színek árnyalati tónusa mindig a
címerpajzson megjelenő színnel azonos, illetve azt legalább megközelíti.
(4) Az önkormányzat lobogóját a községháza házasságkötő termében és
tanácskozótermében kell elhelyezni.
A zászló és lobogó használata.
7. §.
(1) A zászló, a lobogó méretarányos változatai használhatók:
a./ a hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával
együtt,
b./ a település életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények
alkalmából, más hivatalos zászlóval együtt.
c./ a képviselőtestület ülésének helyszínén,
d./ minden, a településsel összefüggő vagy az önkormányzat részvételével
rendezett eseményen.
(2) A zászló előállításának engedélyezésénél a címerre vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni.

A település pecsétjének leírása.
8. §.
Kör alakú pecsétlap, szélén peremmel. A pecsétmező közepén
TISZAVÁRKONY község
Címerének kontúrrajza, melyet kétoldalról és felülről nagybetűs körirat övez:
TISZAVÁRKONY KÖZSÉG PECSÉTJE.
9. §.
A pecsét használatának köre és szabályai.
(1) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét, az önkormányzat és más
bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris
célból, illetve szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az
önkormányzat belső működésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető
oklevelek hitelesítésekor használható.
(2) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem
alkalmazható.
10. §.
Hatályon kívül helyezve*
11.§.
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament
és Tanács 2006/123/EK (2006.december 12) irányelvnek való megfelelést
szolgálja.
Tiszavárkony, 2001. március 14.
Mészáros Zoltán s.k.
Polgármester

Hatvani Júlia s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2001. április 04.
Hatvani Júlia s.k.
Jegyző

*Hatályon kívül helyezte a 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. § (4)
bekezdése 2012. május 01-től

1.számú melléklet
A rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt címer használati díj mértéke

•

egy összegű díj fizetés esetén: 50.000.- Ft, azaz ötvenezer forint

•
•
•
•
•

elért bruttó árbevétel százalékában:
1.000.000.- Ft bruttó árbevételig 10 %,
5.000.000.- Ft bruttó árbevételig 2 %,
20.000.000.- Ft bruttó árbevételig 0,5 %,
20.000.000.- Ft bruttó árbevétel felett minden 1.000.000,- FT- ra + 1 %.

