
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő –testülete 
 16/2015 ( VII.20.) önkormányzati rendelete 

a helyi címer  használatának rendjéről 

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

 Az önkormányzat jelképei 

1. § 

Az önkormányzat jelképe a címer.  

 A címer leírása, magyarázata 

2. §  

(1) A címer általános leírása:  Tiszasas címer: csücskös talpú, arany szegélyű barokk pajzs, 
alatta fodrozódó  arany szalaggal, mellyen „Tiszasas” felírat olvasható. A Pajzsot 2/3 részben 
vékony ívelt arany máz osztja két részre. A pajzsfőt és a pajzsderekat kék máz, míg az ívelt 
pajzstalpat zöld máz borítja. A zöld pajzstalpat hullámos ezüst pólya osztja két rész, érintve a 
pajzs arany jobb és bal szélét. A pajzsot kitárt szárnyú arany sas uralja, vörös nyelvét kiöltve, 
vörös körmökkel a zöld pajzstalp felső részén állva. A pajzsfő jobb oldalán „emberarcú” 
arany nap, még a baloldalán hat ágú arany csillag helyezkedik el. A pajzstalp alsó részén, a 
hullámos pólya alatt három anjou liliom van. Elhelyezkedésük követi a hullámvonalat. A fő 
címerkép az arany sas jobbra a napra tekint. 
 
(2) A színek és az elemek jelentéstartalma: A sas ábrázolása a település helyiségnevére, a 
halom a község magaslati fekvésére a hullámos pólya a Tiszára utal. A Tisza folyót ábrázoló 
ezüst sáv alatt elhelyezkedő ezüst Anjou liliomokkal I. ( Nagy ) Lajos lovagkirályunk előtt 
tisztelgünk, akinek uralkodása alatt először említik írásban településünket. A nap motívum a 
tiszasasi református egyházközösség egykori pecsétjén szerepel, a csillag szintén ősi 
keresztény jelkép, de emlékezünk vele a település egykori tulajdonosára Kinizsi Pálra is, 
akinek címerében szintén aranycsillag szereppel. A sas a címerben a tekintetét a napra emeli, 
a fény és a világosság felé, szárnytartása kifejez egy óvó védelmező szerepet, de a 
felemelkedni vágyó a nap fényében megtisztuló madárban átvitt értelemben a településünket 
is láthatjuk. 

A címer használatának rendje 

3.§ 

(1) A település címerét – mint utaló és díszítő jelképet – kizárólag hiteles alakban, a 
méretarányok és színek pontos megtartása mellett lehet felhasználni és alkalmazni. 

(2) A  címer kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást. 
Amennyiben nincs lehetőség a címer eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a 



hordozó tárgy anyagának színében, a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek 
megtartásával történhet. 

(3) Egyes esetekben megengedhető, hogy a címer kizárólag a tárgy anyagának színében (fém, 
bőr, fa, stb.) készüljön. 

(4) A település címere engedély nélkül használható: 

a) Tiszasas Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) pecsétjén, 
körpecsétjén; az önkormányzat és szerveinek, polgármesternek, alpolgármesternek, 
jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén, borítékjain, névjegykártyákon; 

b) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy 
emlékérmeken; 

c) a település történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványon; 

d) az önkormányzat ünnepi rendezvényein; 

e) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a város életével foglalkozó 
kiadványokon, meghívókon, emlék- és ajándéktárgyakon; 

f) a városba vezető utak mellett, a városhatárt jelző táblán; 

g) a településen található információs táblákon, 

h) az önkormányzat hivatalos honlapján. 

4.§ 

(1) A címer 3.§ (4) bekezdésben felsoroltaktól eltérő használatát – kérelemre – a jegyző 
javaslata alapján a polgármester engedélyezheti. 

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti engedélyt a kérelemben meghatározott számú 
alkalomra, darabszámra vagy meghatározott időpontig vagy visszavonásig való 
érvényességgel adja ki. 

(3) A polgármester az (1) bekezdés szerinti engedély kiadását megtagadja, ha a felhasználás 
célja az Önkormányzat alapvető érdekeivel vagy a közerkölccsel nem egyeztethető össze. A 
megtagadásra okot adó körülmények utólagos észlelése esetén a polgármester a kiadott 
engedélyt visszavonja. 

5.§ 

(1)  A címer használatára vonatkozó engedélykérelmeket a polgármesterhez írásban kell 
benyújtani.  

(2) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező megnevezését és címét; 



b) a címerhasználat célját; 

c) az előállítani kívánt mennyiséget, darabszámot; 

d) a címer előállításának anyagát; 

e) a terjesztés illetőleg forgalomba hozatal módját; 

f) kereskedelmi forgalom esetén az egységárat 

g) a használat időtartamát; 

h) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát, rajzát; 

i) a felhasználásért felelős személy megnevezését. 

(3) A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgy tervezett mintáját, vagy annak egy 
fényképmásolatát. 

6.§ 

A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 

a) az engedélyes megnevezését és címét; 

b) az előállítás anyagát; 

c) az engedélyezett felhasználás célját és mennyiségét; 

d) az engedély érvényességének időtartamát; 

e) a terjesztés illetőleg a forgalomba hozatal módjával kapcsolatos esetleges 
kikötéseket; 

f) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését; 

g) a kereskedelmi forgalomba hozatal esetén az engedélydíj mértékét, 

i) a nyilvántartáshoz csatolandó mintatárgyak vagy fényképek benyújtásának 
határidejét. 

7.§ 

(1) A címer használatára kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet. A 
nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 

a) az engedély sorszámát és iktatószámát; 

b) az engedélyes szerv vagy személy nevét és címét; 



c) az engedélyes szerv részéről a felhasználásért felelős személy nevét; 

d) az engedély érvényességének határidejét; 

e) az előállítás esetén az engedélyezett darabszámot; 

f)a mintadarabok megjelölését és nyilvántartási számát; 

g) jegyzetrovatot. 

(2) Ha a polgármester a kiadott engedélyt visszavonta, a körülményt a jegyzetrovatban fel kell 
tüntetni. 

Záró rendelkezés 

8.§ 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

                        Gyói Gábor                                               dr. Babák Zoltán 

                      polgármester                                                      jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A 16/2015. ( VII.20. ) számú rendelet 1. számú melléklete 

Tiszasas Község Címere 

 


