
GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET 
15/2000.(IX.7.). SZ. RENDELETE 

A KÖZSÉG JELKÉPEINEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS 
HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL 

Egységes szerkezetben: 2013. április 26.  
Hatályos: 2013. május 4-től 

 
Gyöngyöstarján község képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 
1.§./6./ bekezdése a./ pontja alapján a község ősi pecsétjéről, címeréről és zászlajáról, valamint 
azok használatának rendjéről az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: 
 
  Gyöngyöstarján ősi pecsétlenyomata, címere, zászlaja 
   
  Gyöngyöstarján ősi pecsétlenyomata 
   
1. §   Szabályos kör alakban helyezkedik el a felirat, melyen a következő szöveg 

olvasható: 
„GENGES TARIANIE SISZA 1571”  
A feliratot a külső irányból öt kiemelt szegélygyűrű , a belső oldalát kettő zárja le. 
A belső oldalán szabályos kör alakú karikák vannak teljes körben egymáshoz 
illesztve. 
Középen egy szarvas fej helyezkedik el, agancsai között egy kereszttel. 

   
  Gyöngyöstarján címere 
   
2. §   Kékkel és zölddel 2/3 arányban (felső részében kisebb osztott csücskös talpú 

pajzsban (Kossuth pajzs) lent növekvő ezüst agancsos a szarvas fej, a fejtetőn az 
agancsok között arany színű kereszt. A szarvas agancsai a felső két színű mezőbe 
átnyúlnak. A fejtől jobbra és balra az alsó mezőben a falú gazdasági 
tevékenységére utaló egy-egy lebegő szőlőfürt, balra zöld és jobbra természetes 
színű bordós, kékes-lilás. 
( A festőművész által készített képen azonban a szőlőfürtök fordítottan vannak 
ábrázolva) 
Az osztóvonalat a Gyöngyöstarján határában lévő Világos és Tóthegyes stilizáló 
hegyvonulatok adják. 

   
  Gyöngyöstarján zászlaja 
   
3. §   A község zászlaja a téglalap alakú ó-arany („aranysárga”) színű lobogó. A fenti 

címer a selyemlobogó közepén van ábrázolva, alatta szimetrikus elhelyezéssel 
„Gyöngyöstarján” felirat, aranysárga színnel. A zászlót alul aranysárga rojt 
szegélyezi. 

   
  Az ősi pecsétlenyomat, a címer és a zászló használatának módja 

(továbbiakban „címer”) 
   
4. §  (1) Gyöngyöstarján község „címere” a község történelmi múltjára utaló és díszítő 

jelkép, a Magyar Köztársaság címerét nem helyettesíti. 
 (2) A „címer” a jogszabályban foglalt hatósági tevékenység vagy eljárás során nem 

alkalmazható. 
 (3) A „címer” csak hitelesen, a színek és méretarányok betartásával ábrázolható. 

Nyomdai úton való címer előállításánál egy szín is alkalmazható. 
   
  Az ősi pecsétlenyomat, a címer és a zászlóhasználat köre 

(továbbiakban csak „címer”) 
   
5. §  (1) A „címer” engedély nélkül használható: 

2 a./ Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén őrzött zászlóján, 
b./ A Községház épületén, tanácskozótermeiben, iroda helyiségeiben, és a 
házasságkötő-termében, 
2 c./ A Képviselőtestület és szervei által szervezett protokolláris és ünnepi 
rendezvényeken, konferenciákon, sportrendezvényeken, kulturális 
rendezvényeken és kiállításokon, 
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2 d./ A Képviselőtestület vagy szervei által kiadott, a község történetével, életével, 
fejlődésével foglalkozó kiadványokon,  
e./ A Képviselőtestület által kiadott díszokleveleken, emlékplaketteken, 
jelvényeken, valamint a Képviselőtestület által alapított kitüntetéseken, 
f./ A polgármester, az alpolgármester és a jegyző által használt levélpapíron és 
borítékon, 
g./ A közterület felügyelők egyenruháján.  

 (2) Az /1./ bekezdésben nem szereplő esetekben a „címer” csak engedéllyel 
használható. 

   
  Az ősi pecsétlenyomat, a címer és a zászlóhasználat engedélyezése 

( A továbbiakban csak „címer”) 
   
6. §  (1) A „címer” használatát a polgármester engedélyezi. 
 (2) A kiadott engedély érvényessége szólhat: 

a./ egy esetre (rendezvényre, alkalomra), 
b./ meghatározott időpontig történő felhasználásra, 
c./ meghatározott mennyiségű „címerrel” díszített termék, emléktárgy, jelvény, 
kiadvány stb. előállítására,  
d./ a visszavonásig történő felhasználásra, alkalmazásra. 

   
7. §  (1) Az engedély kiadásáért díj állapítható meg. A díjat az engedélyben egy 

meghatározott összegben, vagy százalékos arányban állapíthatja meg a 
polgármester. 
 

 (2) A díj a község önkormányzatának költségvetési bevételét képezi. 
   
8. §  (1) A „címer” használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 

a./ az engedélyt kérő megnevezését (nevét), címét, 
b./ a „címer” felhasználásának, illetve előállításának célját, 
c./ előállítás esetén az előállítandó mennyiséget, 
d./ a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módját, 
e./ kereskedelmi (reklám) forgalom esetén a tervezett egységárat, 
f./ a használat időtartamát, 
g./ a „címer” felhasználásáért felelős személy nevét (beosztását) 

 (2) A kérelemhez mellékelni kell a „címerrel” díszített tárgy, kiadvány stb. tervét, majd 
elkészülte után a kérelmező köteles a termék, kiadvány stb. egy példányát vagy 
fénymásolatát az engedélyezőnek átadni. 

   
9. §   A „címer” használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 

a./ a jogosult megnevezését (nevét) és címét, 
b./ az engedélyezett felhasználási cél megjelölését, 
c./ előállítás esetén az engedélyezett mennyiséget, 
d./ a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges 
kikötéseket, 
e./ a díj mértékét, befizetésének módját és határidejét, 
f./ az engedély érvényességének határidejét. 

   
10. §  (1) A „címer” használatát, alkalmazását, vagy előállítását nem szabad megengedni, a 

kiadott engedélyt pedig vissza kell vonni, ha a használat, vagy forgalomba hozatal 
módja, vagy körülményei a községet, vagy a község lakosságának érzületét, jogait, 
vagy jogos érdekeit sérti, vagy veszélyezteti.  

 (2) A polgármester az engedély kiadását indokolással megtagadhatja. 
 (3) A kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a felhasználó szerv ebben a rendeletben, 

vagy a részére kiadott engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat 
megsérti, nem tartja be, illetőleg a megállapított határidőre kötelezettségeinek 
nem tesz eleget. 

 (4) A „címer”-nek az emléktárgyakon, érmeken, jelvényeken, más tárgyakon és 
kiadványokon történő felhasználáshoz - ezen rendelet alapján - kiadott engedély 
nem mentesíti a kérelmezőt a jogszabályok által a termék,  jelvény, kiadvány stb. 
tervezésére, előállítására, forgalomba hozatalára előírt egyéb engedélyek, 
hozzájárulások előzetes megszerzése alól. 
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11. §   Az a személy, aki nem a rendeletben foglaltak szerint jár el szabálysértést követ el, 
s 10.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

   
  Vegyes rendelkezések 
   
12. §  (1) Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 10/1992.. (XI.19.) sz. 

rendelet. 
 
Gyöngyöstarján,2000.augusztus 28. 
 

 
Szamosvölgyi Péter sk. Pálné dr. Németh Valéria sk. 

polgármester jegyző 
 

Záradék: 

 
1. A 15/2000. (IX. 7.) számú rendelet kihirdetve: 2000. szeptember 7-én. 
2. A 8/2013. (IV. 26.) számú rendelet hatályba lép 2013. május 4-én. 
 
Gyöngyöstarján, 2013. április 26. 
 

 

 Dr. Jakab Csaba 
jegyző 


