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TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2007. (II. 1.) rendelete 

Taksony Nagyközség Önkormányzat jelképeiről és azok, valamint 

a település neve használatának rendjéről 

 

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontja alapján az önkormányzat 

jelképeiről és azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja. 

 

 

Az önkormányzat jelképei 

1.§ 

 

Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: 

a címer és a zászló. 

 

 

A címer használatának szabályai 

2.§ 

 

(1) Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet: 

a) az önkormányzat körpecsétjén, megfelelő körfelirattal ellátva; 

b) az önkormányzat zászlóján és annak változatain; 

c) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken; 

d) a Polgármesteri Hivatal épületének bejáratánál; 

e) az önkormányzat intézményei bejáratánál; 

f) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó 

kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon; 

g) a községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán. 

(2) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az önkormányzat és más bel-, illetve 

külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg 

megállapodások hitelesítésekor, valamint kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható. 

(3) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható. 

 

3.§ 

 

A 2. § (1) bekezdésében meghatározottakon kívül más jogi személy számára - az általa 

készített kiadványokon, termékeken - az önkormányzat címerének használatát, kérelmére a 

Jegyző javaslata alapján a Polgármester engedélyezi. 

 

 

A zászló használatának szabályai 

4.§ 

 

(1) A zászló vagy annak méretarányos változatai használhatók: 

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával, a Magyar Köztársaság zászlójával együtt; 

b) a község életében jelentős esemény, ünnepségek és rendezvények alkalmából; 

c) a Képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén; 

d) minden, a községgel összefüggő vagy az önkormányzat részvételével rendezett 

eseményen. 
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A „Taksony” szó használatának szabályai 

5.§ 

 

(1) A „Taksony” szót a Taksonyban székhellyel rendelkező, Taksony település és a lakosság 

érdekeit szolgáló civil szervezetek elnevezésükben – melyek szociális szolgáltatás, 

egészségügy, sport, oktatás vagy művelődés körébe tartozó tevékenységet végeznek – 

kérelemre a Jegyző javaslata és a Polgármester engedélye alapján használhatják. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak körébe nem tartozó szervezetek vonatkozásában a 

„Taksony” szónak a szervezet elnevezésében történő használatáról Taksony Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testülete jogosult dönteni. 

 

 

Záró rendelkezések 

6.§ 

 

(1) A rendelet 2007. február 1-jén lép hatályba. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Taksony Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének Taksony Nagyközség Önkormányzata jelképeiről és azok 

használatának rendjéről szóló 4/1999. (III.29.) rendelete hatályát veszti. 

 

 

Taksony, 2007. január 30. 

 

 

   /:Kreisz László:/                                        /:Széll Attila:/ 
      polgármester                                                  jegyző 
 

 

A rendelet kihirdetése 2007. február1-jén megtörtént. 
 

                  /:Széll Attila:/ 
                         jegyző  


