
TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 12/2000. (VII. 25.) Kt. sz. RENDELETE 

 

Tabdi község címeréről és zászlajáról 
 

 

Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

1.§. (6) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján Tabdi község címeréről és 

zászlajáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

A rendelet hatálya 

 

1.§ 

 

E rendelet hatálya Tabdi község címerét és zászlaját felhasználó magánszemélyekre és 

szervekre, valamint az eljárásban résztvevő szervekre terjed ki. 

 

A címer leírása 

 

2.§ 

 

(1) Tabdi község címere pajzs alakú. A címer fő elemei: A pajzs alsó részén aranysárga 

mezőben a tanyavilágból történt fejlődésre utaló nádfedeles épület, melynek felső 

vonalából a kiemelkedő szőlőtőke a község hagyományos szőlőkultúráját szimbolizálja.              

A pajzs alsó, illetve felső részén a természetvédelmi értékeket jelképezve a mocsaras 

égerlápra utaló, ezüst alapon elhelyezett kék hullámok, a felső vonalából kiemelkedő 

nádas, valamint a címer közepén aranysárga dombon ezüst mezőben, a község jellegzetes 

fája a kőris áll. 

A domb közepén a község elnevezése: „TABDI” felirat került elhelyezésre. 

 

(2) A község hiteles alakú és méretarányú, eredeti színekben ábrázolt címerét e rendelet 

melléklete tartalmazza. 

 

A címer használatának szabályai 

3.§ 

 

(1) A község címerét a Képviselőtestület által elfogadott hiteles alakban, a méretarányok 

megtartásával és eredeti színekben lehet alkalmazni. 

 

(2) A címert az eredeti színektől eltérően 

 

a) az előállításához használt anyag (fém, bőr, fa, stb.) színében, 

b) nyomdai előállítás esetén – levélpapíron, meghívón, egyéb hivatalos kiadványokon – 
fekete-fehér vagy más egyszínű nyomat formájában  

      is felhasználható. 

 

(3) A község címere a Magyar Köztársaság címerét nem helyettesítheti. Az állami és községi 

címer együttes használata esetén az állami címer elsőbbségét biztosítani kell. 
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4.§ 

 

A község címere külön engedély nélkül: 

 

a) a Képviselőtestület üléseinek meghívóin, illetve az általa kiadott programokon, terveken, 

megállapodásokon, 

 

b) az önkormányzat által alapított díszokleveleken, kitüntetéseken, emléklapokon, 

emlékérmeken, 

 

c) a község történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, 

 

d) a polgármester, az alpolgármester, a Képviselőtestület bizottságai a hivatali 

tevékenységük során használt levélpapíron, 

 

e) a Képviselőtestület, illetve a község oktatási, közművelődési intézménye rendezvényein, 

 

f) a helyi társadalmi szervek által szervezett rendezvények (évfordulók, megemlékezések, 

versenyek, egyéb ünnepi alkalmak) során a rendezvényhez kapcsolódó meghívókon, 

felhívásokon, egyéb kiadványokon, illetve emléktárgyakon 

használható. 

5.§ 

 

(1) A címer használatát a 4.§-ban meghatározottakon túl – kérelemre – a polgármester 

engedélyezheti. 

 

(2) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell mindazokat az adatokat, 

amelyből a felhasználás célja, módja, a használat időtartama, a felhasználásért felelős 

személy megállapítható. A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített kiadvány vagy 

tárgy mintáját (rajzát vagy fénymásolatát). 

 

(3) A címer használata díjazás ellenében, vagy anélkül engedélyezhető. A címerhasználati díj 

mértékét, valamint a használattal kapcsolatos valamennyi feltételt a polgármester az 

engedélyben határozza meg. 

 

(4) Az engedély visszavonható, ha a címer használatára jogosult az engedélyben 

meghatározott feltételeket megszegte.1 

 

(5) A polgármesternek a címerhasználati engedéllyel vagy visszavonással kapcsolatos 

határozata ellen benyújtott fellebbezésről a Képviselőtestület dönt. 

 

(6) A kiadott engedélyeket a Polgármesteri Hivatal köteles nyilvántartani. 

 

A községi zászló leírása és használatának szabályai 

6.§ 

 

(1) Tabdi község zászlaja fehér, közepén eredeti színeiben a község címere. 

 

                                                 
1 Az 5. § (4) bekezdését megállapította a 10/2009. (XI. 25.) Kt. sz. rendelet. Hatályos 2009. 11. 25. napjától. 
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(2) A Polgármesteri Hivatalban őrzött eredeti községi zászló anyaga selyem, méretei: 1,50 x 

0,90 méter, közepén a hímzett címerrel. 

 

(3) Az eredeti községi zászló a Képviselőtestület ünnepi ülésein, illetve a község életében 

jelentős, a Képviselőtestület által vagy részvételével szervezett rendezvények alkalmával 

használható. 

 

7.§ 

 

(1) Az eredeti zászló alapján – azzal megegyező méretben és eredeti színekben – egy községi 

zászlót kell előállítani, melyet a Polgármesteri Hivatalban kell őrizni. 

 

(2) A községi zászló az önkormányzat, intézményei, valamint a helyi társadalmi szervek 

községi ünnepségein, rendezvényein használható. 

 

8.§ 

 

A 6-7. §-ban foglaltakon túl a községi zászló az eredeti zászlóval azonos színben és a 

méretarányok megtartásával más anyagból és nagyságban is előállítható. 

 

 

Szabálysértési rendelkezések 

9.§2 

 

 

 

Záró rendelkezések 

10.§ 

 

(1) A 7. § (1) bekezdésében foglalt községi zászló előállításáról e rendelet hatályba lépését 

követő 60 napon belül a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. 

 

(2) Ez a rendelet 2000. augusztus 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

 Szedlák Lipót      Dr.Szentendreiné Bakos Erzsébet 

 polgármester        jegyző 

                                                 
2 A 9 § szövegét 2012. április 15. napjával hatályon kívül helyezte a 6/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet.  


