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Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

Tordas község nevének és jelképeinek használati rendjéről 

Tordas Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el: 

1. § 

Jelen rendelet Tordas jelképeinek használatára vonatkozó szabályokat állapítja meg. 

2. § 

Tordas Község  

a) hivatalos jelképei  

aa) a község címere 

ab) a község zászlaja 

ac) a község hivatalos pecsétje  

b) egyéb jelképe -megalkotásuk esetén- 

ba)  a község logója 

bb)  a község szlogenje 

1. Tordas Község jelképeinek leírása és használata 

3. § 

(1) Tordas Község címere: vágott, fent hasított háromszögű pajzs, 1. mezőrészében arany mezőben 

kifelé úszó kék hal, 2. mezőrészében zöld alapon hegyével fölfelé, élével befelé forduló arany 

szőlőmetsző kés, mögötte hegyével felfelé, élével kifelé néző arany ekevas, a 3. kék mezőben a pajzs 

aljából kiemelkedő zöld hármashalmon jobbra forduló ezüst galamb, veres lábbal és csőrrel, csőrében 

arany olajágat tart. 

(2) Tordas Község zászlaja ketté osztott, felül kék, alul arany színű, közepén Tordas Község címere. 

(3) Tordas Község hivatalos pecsétjei:  

a) Tordas Község Önkormányzata körbélyegző, közepén Magyarország címerével. 

b) Tordas Község Önkormányzata díszes régi pecsétnyomói, pecsétjei: 

- az 1748. évi (eredeti) pecsétnyomó (közepén szőlőmetsző kés, és ekevas, körbe Tordas 1748 

felirattal és egy növénnyel (sás?)) 

- az 1714. évi pecsétnyomó alapján készült pecsét (közepén szőlőmetsző kés, és ekevas, körbe felül 

Tordas 1714 felirattal, az alján két tulipánnal a szélén) 

(4) A Képviselő-testület Tordas könnyebb, vizuális azonosítása és ismertségének növelése érdekében 

legfeljebb 1-1 szlogent és logót alkothat, melyet a rendelet 2. melléklete tartalmaz. Szükség szerinti 

aktualizálásáról a polgármester gondoskodik. 

Tordas Község szlogenje: 
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 „Tordas, ahol jó élni!” 

 

4. § 

(1) Tordas község  

a) nevét vagy toldalékos formáját (a továbbiakban: név) 

b)  címerét 

c)  zászlaját 

d) szlogenjét és 

e) logóját  

bármely természetes, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet előzetes, az 

Önkormányzat és a használó között létrejött szerződés, megállapodás vagy egyéb nyilatkozat (a 

továbbiakban: szerződés) alapján használhatja.  

(2) Nyilatkozat formájában történik a használati jog biztosítása különösen, ha a jogosult bejegyzés 

előtt álló jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. 

2. Tordas község nevének használatára jogosultak köre és módja 

5. § 

(1) A "Tordas" nevet - szerződés megkötése nélkül - használhatja 

a)  az Önkormányzat 

b)  az Önkormányzat által fenntartott intézmény, 

c) az Önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, 

d)  Tordas Község közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező állami szerv, 

vagy állami fenntartású intézmény és annak szervezeti egysége. 

e) jelen önkormányzati rendelet hatályba lépésekor Tordas Község közigazgatási területén 

bejegyzett névhasználó civil szervezet (egyesület, alapítvány, közalapítvány) .  

(2) A Tordas községnév ennek toldalékos vagy hozzákapcsolt közszóval ellátott formái különösen·  

a) a létesítmény elnevezésébe,·  

b) cégelnevezésbe (cégszövegbe),·  

c) üzleti nyomtatványra,·  

d) védjegyre,·  

e) szabadalom címébe,·  

f) árubélyegre,·  

g) áruminta és áru jelzésére,·  

h) iparjogosítvány szövegébe,·  

i) sajtótermék címfeliratába,·  

j) egyesület, alapítvány nevébe 

csak engedéllyel vehető fel. 

(3) Községnév-használatra irányuló kérelem elbírálásakor meg kell vizsgálni, hogy az elnevezni 

kívánt létesítmény, a cég tevékenysége vagy a sajtótermék a közfigyelem felkeltésére és a település 

iránti megbecsülés fokozására alkalmas-e, amelyet a kérelmezőnek kell bizonyítania, 

valószínűsítenie. 
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(4) A Képviselő-testület dönt a községnév-használat engedélyezéséről, a névhasználat 

megvonásáról.·  

(5) A községnév használatára irányuló kérelemnek tartalmaznia kell·  

a)  a kérelmezőnek, képviselőjének nevét,·  

b) elérhetőségét,·  

c) a használat céljának és időtartamának megjelölését. 

(6) A névhasználatra vonatkozó engedélynek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló mindenkor hatályos, a határozat tartalmi követelményeire vonatkozó 

rendelkezésein kívül tartalmaznia kell az engedélyezett névhasználat pontos szövegét, időtartamát, 

feltételeit. 

(7) A községnév-használata díjmentes. A kiadott engedélyekről a Hivatal nyilvántartást vezet. 

(8) Az eljárás szabályaira egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló mindenkor hatályos törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni 

3. Tordas község címere használatára vonatkozó előírások 

6. § 

(1) A község címerét-díszítő és utaló jelképként-szerződés megkötése nélkül használhatja: 

a)  Az Önkormányzat szervei valamint azok képviseletére jogosult-beleértve a kiadmányozási 

jogosultságot is- személyek a hivatali feladata ellátása során. 

b)  az Önkormányzat által fenntartott intézmény, 

c) az Önkormányzat legalább többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, 

d)  Tordas Község közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező állami szerv, 

vagy állami fenntartású intézmény és annak szervezeti egysége. 

e)  a települések között bel- és külföldi kapcsolatokban, így különösen a testvér települési 

kapcsolatban és baráti együttműködés elismeréseként. 

(2) A címert kizárólag hiteles alakban szabad felhasználni. A címer elemei önállóan nem 

alkalmazhatók. A címer védjegyként nem használható. Nem alkalmazható a címer olyan 

kiadványokon, amelyek rendeltetése nem egyeztethető össze a címer szellemiségével. 

(3) A címer használatának engedélyezéséről a Képviselő-testület dönt. 

(4) A címer használatára vonatkozó kérelmet Tordas Község polgármesteréhez címezve a Hivatalban 

kell benyújtani. Az engedély visszavonásig érvényes. A kiadott engedélyekről a Hivatal nyilvántartást 

vezet. 

(6) A község címerének használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell·  

a)  a kérelmező megnevezését és címét,·  

b) a címer előállításának, felhasználásának célját, módját és időtartamát,·  

c) az előállítandó mennyiséget, a címer anyagát,·  

d)  a címer tervét, vagy mintapéldányát,·  

e)  a terjesztés, forgalomba hozatal módját,·  

f)  a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését. 
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 (7) A címer használatának engedélyezésére irányuló eljárás szabályaira egyebekben a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló mindenkor hatályos törvény vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

4. Tordas község zászlajának használata 

7. § 

(1) A község zászló-szerződés megkötése nélkül-használható 

a)  Az Önkormányzat szervei valamint azok képviseletére jogosult-beleértve a kiadmányozási 

jogosultságot is- személyek a hivatali feladata ellátása során. 

b)  az Önkormányzat által fenntartott intézmény hivatali feladata ellátása során, 

c) az Önkormányzat legalább többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, 

d)  Tordas Község közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező állami szerv, 

vagy állami fenntartású intézmény és annak szervezeti egysége. 

e)  a község életében jelentős események és az ünnepek alkalmával 

f)  a települések között bel- és külföldi kapcsolatokban, így különösen a települések közötti 

cserezászlóként és baráti együttműködés elismeréseként adományozva 

g) Tordas Község közigazgatási területén székhellyel rendelkező civil szervezetek rendezvényein és 

eseményein. 

5. Tordas község pecsétjeinek és díszes pecsétnyomójának használata 

8. § 

(1) A község pecsétjét és díszes pecsétnyomóját kizárólag díszítő és utaló jelleggel lehet használni 

(2) A község pecsétjét vagy díszes pecsétnyomóját a polgármester által meghatározott esetben, a 

község életében jelentős alkalomkor, különösen protokolláris esemény, rendezvény alkalmával, 

valamint kitüntető oklevél, emléklap hitelesítésekor használható. 

(3) A község pecsétjét és díszes pecsétnyomóját kizárólag az önkormányzati képviselő-testület, a 

képviselő- testület bizottságai, a polgármester használhatja. 

(4) A község pecsétje és díszes pecsétnyomója hatósági eljárás során nem alkalmazható. 

6. Tordas község logója és szlogenje 

9. § 

A logó és a szlogen - szerződés megkötése nélkül- használható 

a)  Az Önkormányzat szervei valamint azok képviseletére jogosult-beleértve a kiadmányozási 

jogosultságot is- személyek a hivatali feladata ellátása során. 

b)  az Önkormányzat által fenntartott intézmény hivatali feladata ellátása során, 

c) az Önkormányzat legalább többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, 

d)  Tordas Község közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező állami szerv, 

vagy állami fenntartású intézmény és annak szervezeti egysége. 

e)  a települések között bel- és külföldi kapcsolatokban. 
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7. Az adatkezelésre vonatkozó szabályok 

10. § 

(1) E rendelet szempontjából az Önkormányzat minősül adatkezelőnek. 

(2) Az adatkezelő adatkezelésének rendjére az Önkormányzat iratkezelési szabályzatában foglalt 

rendelkezés az irányadó. Az adatkezelés időtartama nem haladja meg az irattári őrzési időt. 

(3) A személyes adatok megismerésére a névhasználat és jelképek használati jogával kapcsolatos 

eljárásban, az előkészítő és ügyviteli feladatok ellátása érdekében a Tordasi Polgármesteri Hivatal 

jogosult. 

(4) Az adatkezelő a kérelmező természetes személy nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, 

lakcímét, a kérelmező egyéni vállalkozó nevét, nyilvántartási számát, székhelyét a kérelmező 

azonosítása céljából kezeli. 

(5) Ha kérelmező nem természetes személy, Adatkezelő a kérelmező képviseletére jogosult személy 

nevét a kérelem benyújtására való jogosultság ellenőrzése céljából kezeli. 

(6) Adatkezelő a kérelmezővel való kapcsolattartás céljából a kérelmező által megjelölt, 

kapcsolattartásért felelő személy nevét, tisztségét, lakóhelyét, telefonszámát, elektronikus levelezési 

címét kezeli. 

8. Záró rendelkezés 

11. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. 
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1. sz. melléklet 

 

Tordas Község Önkormányzata körbélyegző az 1714. évi pecsétnyomó alapján készült pecsét 

 

 

 

 

 

 

 

az 1748. évi (eredeti) pecsétnyomó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. sz. melléklet 

 

A CÍMER és szerkesztése 
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3. sz. melléklet 

 

A LOGÓ és szerkesztése 

 


