
Torony Község önkormányzatának 

3/1993. /IV.16./ Ök. rendelete 

a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről. 
 

Torony Község Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény l.§. /6/ bekezdésének a./ 

pontjában biztosított jogkörében az önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről 

az alábbi rendeletet alkotja: 

Az Önkormányzat jelképei 

 

l.§. Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő 

szimbólumok: a címer és a zászló. 

A címer leírása 
2.§. Az önkormányzat címere: 

Vörös színű doborpajzsban ezüst színű fa torony. A torony mellett a jobb oldalon ezüst fogyó 

félhold, bal oldalon arany csillag látszik. A doborpajzs tetején arany színű lombkorona van. 
 

A zászló leírása 
3.§. Torony község zászlója: 

A községi zászló a címer fő színeit mutatja. A zászló színe vörös-ezüst. Az ezüstöt a zászlón 

a fehér szín helyettesíti.Vörös-fehér osztott mezőben középen a község címere látható. 
 

A községi címer és zászló használatának köre 

 

4.§. /l/ Torony község címerét csak mint a községre utaló és díszítő jelképet lehet használni. 

      /2/ A címer a jogszabályokban foglalt hatósági tevékenység, vagy eljárás során nem  

           alkalmazható. 

5.§. A község címerét- engedély nélkül- utáló és díszítő jelképként általában az alábbi 

esetekben szabad használni és alkalmazni: 

       a./ a Községháza épületén a tanácskozó termeiben, 

       b./ az önkormányzat által kiadott és Torony történetével, életével, fejlődésével  

            foglalkozó kiadványokon, 

       c./ a képviselőtestület által kiadott díszokleveleken, emléklapokon,emlékplaketteken,  

            jelvényeken, kitüntetéseken, 

       d./ az önkormányzat protokolláris rendezvényein úgy, hogy az állami címer jelentőségét   

            ne kisebbítse,   

       e./ a polgármester, az alpolgármester és a körjegyző részére kizárólag protokolláris  

            felhasználásra készített levélpapíron, 

       f./ az önkormányzat képviselőtestülete által létrehozott Alapítvány kiadványain és  

           rendezvényein. 

 

6.§. /l/ Kizárólag engedély alapján szabad a község címerét utaló és díszítő jelképként  

           alkalmazni vagy használni: 

a. a községben működő intézmények is társadalmi szervezetek által kiadott és a 

községgel vagy az intézmény,illetve társadalmi szervezet történetével, életével, 

fejlődésével foglalkozó kiadványokon, 

b. a községet érintő kiadványokon, 

c. a községben rendezett jelentősebb kulturális és szakmai rendezvényeken, továbbá 

nemzetközi és országos méretű sportversenyeken, bajnokságokon, 

d. a község történetét, életét,fejlődését bemutató kiállításokon , 

e. a községre utaló ajándék és emléktárgyakon, 



f. gazdálkodó szervezetek egyes jellegzetes termékein, 

g. egyéb, a kérelemben megjelölt egyedi esetekben. 

       

 /2/ A község címerét védjegyként felhasználni, ilyen célra engedélyt kiadni nem szabad. 

 

7.§. /l/ Torony Község zászlója engedély nélkül használható: 

           a./ A Községháza tanácskozó termeiben, a polgármester irodájában és a testületi  

                üléseken, 

           b./ a Községháza előtti zászlórúdon felvonva, az állami és nemzeti ünnepeken, a  

                testületi ülések alkalmával, az önkormányzat rendezvényein és ünnepségein. 

 

8.§. Kizárólag engedély alapján szabad a község zászlóját használni: 

       a./a község életében jelentősebb-kizárólag helyi- események és rendezvények alkalmával       

       b./megkülönböztetésül a többi település részvételével tartott rendezvényeken,  

       c./cserezászlóként és- a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével - elismerésként,  

       d./a települések közötti bel-és külföldi kapcsolatokban, 

       e./az önkormányzat képviselőtestületének protokolláris rendezvényein, 

       f./minden olyan esetben,amikor az önkormányzat képviselőtestülete indokoltnak  

          tartja,illetve a polgármester engedélyezi. 

 

A községi címer és zászló használatának módja 

 

9.§. /l/ A község címerét és zászlóját – mint utaló és díszítő jelképet - kizárólag hiteles    

           alakban, az ábrázolás hűségnek, a méretarányok és a színek pontos megtartása mellett   

           lehet felhasználni, illetve alkalmazni.  

       /2/ Indokolt esetben engedélyezhető, hogy a címert a tárgy anyagának színében /fém,             

            bőr, stb./ készítsék el és használják fel. 

        /3/ A címert és a zászlót csak oly mértékig szabad kicsinyíteni, ami nem sérti a hiteles  

             ábrázolást. 

 

A községi címer és zászló használatának engedélyezése 

 

10.§. /l/ A község címerének és zászlójának a fenti rendelkezések szerinti felhasználását   

             alkalmazását, vagy forgalomba hozatal céljából történő előállítását a polgármester  

             engedélyezi. 

         /2/ A kiadott engedély érvényessége szólhat: 

              a./ egy estre (rendezvényre, alkalomra)  

              b./meghatározott időpontig történő felhasználására, 

              c./meghatározott mennyiségű címerrel díszített termék,emléktárgy,jelvény, kiadvány   

                  stb. előállítására, 

          d./a visszavonásig történő felhasználásra, alkalmazásra. 

 

11.§. /1/ Az engedély kiadásáért díj állapítható meg. 

         /2/ A díj megállapítására - egy meghatározott összegben vagy százalékos arányban - 

              a polgármester jogosult. 

        /3/ Díjat kell megállapítani, ha a község címerét kereskedelmi célra kívánják  

             felhasználni. 

        /4/ A díj az önkormányzat költségvetési bevételét képezi. 

 

12.§. /1/ Az engedély iránti kérelemnek tartalmazni kell: 



              a./ A kérelmező /felhasználó/ megnevezését és címét, 

              b./ a címer vagy zászló felhasználásának célját, 

              c./ az előállítandó mennyiséget, 

              d./ a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módját, 

              e./kereskedelmi forgalom esetén a címerrel díszítendő tárgy egységárát, 

              f./a címer vagy zászló használatának időtartamát, 

              g./a címer,vagy zászló felhasználásáért a kérelmező szervnél felelős személy nevét és  

                  beosztását. 

          /2/ A kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszített tárgy, kiadvány, stb. tervét. Az   

               engedély megszerzését követően az előállított tárgy egy példányát és annak  

               fényképmásolatát is be kell nyújtani, 

         /3/ A polgármester, az engedély iránti kérelemnek benyújtására a /2/ bekezdésben  

              foglaltakon túlmenő előírásokat is megállapíthat. 

 

13.§. A címer vagy zászló használatára vonatkozó engedélynek tartalmazni kell: 

         a./ a jogosult megnevezését és címét, 

         b./ az engedélyezett felhasználási cél megjelölését, 

         c./ az engedély érvényességének határidejét, 

         d./ előállítás esetén az engedélyezett mennyiséget, 

         e./a terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal módjával kapcsolatos esetleges     

             kikötéseket,  

         f./ a felhasználással kapcsolatos egyéb előírásokat, 

         g./ a díj mértékét, befizetésének módját és határidejét. 

 

14.§. /1/ Címer vagy zászló 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. 

 

15.§. A kiadott engedélyekről a körjegyzőség nyilvántartást vezet. 

 

16.§.
1
 

Vegyes rendelkezések 

 

17.§. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

Torony,1993. április 16. 

 

                                                /: Joó Imre :/.                             /: Dr. Foki István/  

                                                polgármester                                      körjegyző 

 

 

 

                         
1 Hatályon kívül helyezte a 7/2013. (VII.24.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2013. július 25-től. 


