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TÁT NAGYKÖZSÉG CÍMERÉNEK, ZÁSZLAJÁNAK ÉS 

PECSÉTJÉNEK HASZNÁLATÁRÓL 
  

B E V E Z E T Ő 
  
Tát Nagyközség Képviselőtestülete a településtörténeti emlékek és a település százados 

hagyományainak ápolása, a község lakossága összetartozása szimbó-lumának kifejezésre juttatására a 

címer, zászló és pecsét használatáról a következő rendeletet alkotja. 
  

I. fejezet 
  

A címer használatának és előállításának feltételei  
  

1.§. 
  
(1)  A község címere kizárólag díszítő és utaló jelképként használható. 
  
(2)  Külön engedély nélkül alkalmazható 
  a.)  a község zászlaján 
  b.)  a község pecsétjén 
  c.)  díszítő jelképként a községháza épületén, annak nagytermében, tanácskozó termeiben és a 

tisztségviselők helyiségében 
  d.)  a képviselőtestületi meghívókon 
  e.) a nagyközség polgármestere, jegyzője által alkal-mazott hivatalos levélpapírok fejlécein, 

borítékain, illetve névkártyáin 
  f.) a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő leveleken, programokon, megállapodásokon és 

szerződéseken 
  g.)   községi önkormányzat díszoklevelein, emléklapjain, kitüntető-és emlékérmein 
  h.)  az önkormányzati hivatal által szervezett ünnepségeken, rendezvényeken, bemutatókon és 

kiállításokon 
  i.)   a települési önkormányzatok által szervezett megyei jellegű rendezvényeken, jelentősebb 

kulturális és sport-eseményeken, abból az alkalomból kiadott emléklapokon, érmeken, jelvényeken 
  j.)    a község határát jelző táblákon 
 k.)   a községi közlöny, kiadvány, újság címoldalán 
  

2. §. 
  
(1)   Az 1.§. (2) bekezdésében fel nem sorolt esetekben a község címere csak a polgármester 

engedélyével használható, illetve állítható elő. 
  
2.)  A címer használatának, illetve előállításának engedélyezése iránti kérelmet a község 

önkormányzati hivatal jegyzőjéhez kell benyújtani. 
  
(3)   Amennyiben a címert nem az engedélynek megfelelően, vagy a község hírnevét sértő módon 

használják, illetve állítják elő az engedély - a polgármester által - visszavonható. 
  
                  

A címer szerkezete, formája, képei, elemei, színezése 
  

3. §. 
  
(1)  Alakjára nézve körformába szerkesztett kikerekített oldalú, hegyes talpú pajzs. A pajzsot középen 

a hullámos vonal ( Duna ) két mezőre osztja. 
A felső mezőben a címerállat - bárány - a háta felé néz, a rúdon lévő keresztre, míg jobb első lábát 
felemelve a kereszt alsó rúdját érinti - tartja. 
Az alsó mezőben látható a nyolcsarkú minden oldalon ívelt kereszt - melyet ma "máltai keresztnek" 
hívnak. 



Színei: a felső zöld mezőben a bárány színe fehér. A Dunát jelképező hullámos vonal színe ezüst vagy 
fehér. Az alsó mező piros alapján a kereszt szintén fehér vagy ezüst. 
  
(2)  A címer formáját a 3.sz. melléklet tartalmazza. 
  
  

A címer használatának és előállításának módja 
  

4.§. 
  
(1)  A község címere kizárólag hiteles alakban - az ábrázolás hűségének, méretarányának, színeinek 
betartása mellet - jeleníthető meg. 
  
(2)  Kivételes esetben megengedhető, hogy a címer a hordozó tárgy anyagának (fém, bőr, fa, stb.) 
színében készüljön, de a heraldika általános szabályait és színjelzéseit ekkor is tekintetbe kell venni. 
  
(3) Nyomdai úton való előállítás esetén ( pl. levélpapíron, meghívón, borítékon stb.) a címer fekete-
fehér színben is alkalmazható. 
  
(4)  A címer csak olyan mértékig kicsinyíthető, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást. 
  

II. fejezet 
  

A zászló használata 
  

5.§. 
  
(1)   A községi zászló - vagy annak méretarányos  változata - használható: 
  
  a.)  a községházán a nemzeti és állami ünnepek, valamint a közgyűlés ülései alkalmával, 
  b.)  a községháza nagytermében, tanácskozó termeiben és a tisztségviselők hivatali helyiségében, 
  c.)  a község életében jelentősebb események, ünnepségek és rendezvények alkalmával,  
  d.)  a község nemzetközi és belkapcsolataiban. 
  
(2)   A községi zászló használatának egyéb kérdéseit illetően a 2.§. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
  
  

A zászló megjelenési formája 
  

6.§. 
  
(1)  A fehér alapon lévő zászló közepén helyezkedik el a 3. §-ban leirt címer, felül a TÁT piros betűs 
felirattal és alul az alapításnak számított 1181-es évszámmal, mely szintén piros betűs. 
      A zászló alja arany (sárga) rojtozással záródik. 
  
(2)  A zászló formáját a 4.sz. melléklet tartalmazza. 
  
  

III. fejezet 
  

A pecsét használata 
  

7.§. 
  
(1)   A község pecsétjét kizárólag díszítő, utaló jelképként használható. 
(2)  A község pecsétjét kizárólag a polgármester használhatja: 
  a.)  az önkormányzati hivatal levelein, más szervekkel kötött megállapodásokon, szerződéseken 
  b.)  nemzetközi kapcsolatok levelein, megállapodásain, szerződésein 
  c.)  a községi önkormányzat díszoklevelein, emléklapjain 
                                                            



(3)   A község pecsétje hatósági és államigazgatási eljárás során nem alkalmazható. 
(4)   A pecsét formáját az 5.sz. melléklet tartalmazza. 
  

IV.fejezet 
  

Vegyes rendelkezések 
  

8.§. 
  
A község zászlója, címere és a magyar Köztársaság zászlajának, címerének közös használata esetén az 
utóbbi elsődlegességét biztosítani kell. 
  

9.§. 
  
Aki Tát Nagyközség címerét, zászlóját, vagy pecsétjét jogosulatlanul használja, vagy az előállítja 
szabálysértést  követ el és 3.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
  

10.§. 
  
  
Ez a rendelet a kihirdetés napján 1993. június 8-án lép hatályba. 
  
  
Tát,1993. június 8. 
  
  
  
Emmer Józsefné sk.                        Kátai Ferenc sk. 
jegyző                                              polgármester 
  
  

I N DO K O L Á S 
  

1.§-hoz 
  
  
A szakasz két fontos elemet rögzít. Egyrészt azt, hogy a címer kizárólag vagy utaló jelkép szerepét 
töltheti be, másrészt pedig (2) bekezdés taxativ módon határozza meg, hogy hol és milyen módon 
alkalmazható a község címere, hangsúlyozva a külön engedély szükségtelenségét a felsorolt esetekben. 
  
  

2.§-hoz 
  
  
Ez a szakasz a (fentieken túli) egyéb esetekre vonatkozó szabályokat állapít meg, vagyis amikor a 
címer használatához, illetve előállításához engedély kell.  A rendelet nem kívánt minden kérdésre 
kiterjedő részletes normatív szabályozást megvalósítani, így például az engedélyezési eljárás (kérelem, 
tárgy, időtartama, stb.) sem előírásokkal terhelt. Az engedélyt benyújtó személy tartalmi-formai 
szabadságot évez, a döntés pedig kizárólag - diszkrecionális jogkörként - a polgármester belátásán 
múlik. 
  
  

3-4. §-hoz 
  
A rendelkezés keretjellegének megfelelően e szakasz is csak azokat a minimális megkötéseket, 
követelményeket rögzíti, amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a községi címer - mint 
felségjelvény - kizárólag méltóságának megfelelő formában ( alak, méret, szín, anyag) jelenhessen 
meg. 
  
  



5-6.§-hoz 
  
A zászló - és a hozzá kapcsolódó eszmeiség - minden történelmi korszakban kiemelkedő jelentőségű 
volt. Ezért nélkülözhetetlen, hogy a községi zászló tekintélyét, rangját megóvjuk oly módon, hogy 
használatát megszorításokkal korlátozzuk. 
  

7.§-hoz 
  
A tervezet e szakaszának sarkalatos pontja a pecsét díszítő, utaló jelképi funkciója, amely szigorú tiltó 
rendelkezéssel egészül ki. nevezetesen: "... hatósági és államigazgatási eljárás során nem 
alkalmazható."  A megfogalmazott elvek érvényesülésének garanciáját jelenti, hogy a pecsét 
használata mindig is kizárólag a polgármesteri tisztséghez kötődik. 
  

9.§-hoz 
  
A kilátásba helyezett szankció - összhangban a Szabálysértési törvénnyel - jogszabályi úton biztosított 
védelmet a községi felségjelvényeknek. 

  

 

 


