
 

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2005. (X.24.) számú rendelete 

Tokod Nagyközség címeréről és zászlajáról 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 10. §-ban 

biztosított hatáskörében az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

 

(1) Tokod Nagyközség címere a címer alapjára nézve csücsköstalpú pajzs. A pajzstalpon 

látható zöld színű kettős halom a község két hegyét, a Nagy-Getét és a Hegyeskövet 

szimbolizálja. 

A címer felső mezejében, a pajzsfőben kék alapon stilizált ezüstszínű szőlőmetsző kés 

(kacorkés), ezüstszínű stilizált jegenyefa, valamint aranyszínű szőlőfürt ezüst levéllel 

helyezkedik el.  

A szőlőfürt és a kacorkés Tokod múlt század végéig fennálló jelentős szőlőkultúrájára és 

kiváló boraira utal, a jegenyefa feltehetőleg a korábbi mocsaras területen található szépszámú 

jegenyefát jelképezi. 

Az ünnepi díszcímernél a pajzstetőn – mint oromdísz – aranyozott paraszt-barokk díszítőelem 

található kék színű Tokod felirattal. Az aranyozott díszítőelem a község védőszentjének, 

Szent Márton püspöknek lovas ábrázolása látható, amint a monda szerint a köpenyét egy 

koldusnak ajándékozza. Az ábrázolás ezüst alapszínű. A püspök köpenye vörös, a koldus 

ruhája kék színű. Az ábrázolás eredeti festménye a tokodi római katolikus templom 

mellékoltárán látható. A címer alján található 1181 évszám a település első okleveles 

említése, amikor III. Béla király a János lovagoknak adományozta Tokod területét.  

 

2.§ 

 

(1) Tokod Nagyközség zászlója vörös alapon négy vízszintes fehér (ezüst) sáv. A színek az 

Árpád-ház vörös-fehér (ezüst) sávos zászlajára utalnak. Esztergom Közelsége feltételezi, hogy 

1181-ig a község az Árpád-nemzetség birtoka volt, amikor III. Béla király a János-

lovagoknak adományozza. A zászló függőleges csíkozású és középen található a községi 

címer. A zászló alja arany (sárga) csíkozású. 

 

3.§ 

 

 (1) A címert a település múltjával, életével, fejlődésével foglalkozó: 

  - kiadványokban, 

  - rendezvényekre szóló meghívókon, 

  - emléktárgyakon, 

  - idegenforgalmi propagandában, 

  - nemzetközi kapcsolatokban, 

  - polgármester tevékenysége során lehet alkalmazni. 

 

             (2) A címert az Önkormányzat ünnepségein, rendezvényein, középületekben lehet 

kirakni, de az állami címert nem helyettesítheti. 

             (3)  A címer külön engedély nélkül használható 

   a) a település zászlóján 

   b) a település körbélyegzőjén 



     

        c) díszítő jelképként a Polgármesteri Hivatal épületén, annak tanácstermében, 

valamint irodáiban 

        d) a képviselő-testületi meghívókon 

        e) a település polgármestere, jegyzője által alkalmazott hivatalos levélpapírok 

fejlécein, borítékain, névkártyáin 

        f) a testvérkapcsolatokkal összefüggő leveleken, programokon, 

megállapodásokon és szerződéseken 

        g) az Önkormányzat díszoklevelein, emléklapján, kitüntető- és emlékérmein 

        h) a település határát jelző táblákon 

        i) a település hivatalos kiadványának címoldalán 

 

(4) A címer „Tokod Nagyközség Önkormányzata” felirattal körbélyegzőre kerülhet. 

 

(5) A körbélyegző használatára az (1) bek. előírásai vonatkoznak. 

 

4.§ 

 

(1) Nem használható a címer hatósági eljárás során. 

(2) Nem alkalmazható a címer vásári árukon, erotikus kiadványokon és tárgyakon. 

(3) A címer elemei önállóan nem alkalmazható. 

 

5.§ 

 

 (1) A címer kizárólag hiteles alakban használható. 

 

6.§ 

 

(1) A címer előállításának, felhasználásának engedélyezése a polgármester 

hatáskörébe tartozik. 

(2) A címer használatára vonatkozó- egyszerűsített határozat formájában kiadott – 

engedélynek tartalmaznia kell, 

a) az engedélye megnevezését, címét 

b) az előállítás anyagát 

c) az engedélyezett felhasználás célját 

d) az előállításra engedélyezett mennyiséget 

e) a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát 

f) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket 

g) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését 

h) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét. 

(3) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért díjat kell 

fizetni. A díj mértékét a polgármester állapítja meg. 

(4) A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formájában, vagy az elért 

árbevétel arányában. 

(5) a) A díj mértéke egyszeri felhasználás esetén 1.500 Ft 

b) Az átalány összege gazdálkodó szervezeteknél 1.500 Ft-tól 50.000 Ft-ig 

terjedhet. 

c) Az árbevétel után megállapítható díj mértéke az éves árbevétel 0,1 %-a, de 

legkevesebb 1.500 Ft. 

 



 

7.§ 

 

(1) A zászlót községi és állami ünnepségek alkalmával középületben és középületeken 

lehet használni. 

(2) A fel lobogózás az ingatlan tulajdonosának a kötelessége. 

(3) A polgármester más ünnepi esemény vagy gyász alkalmával elrendelheti a község 

fel lobogózását, feldíszítését is. 

(4) A községi és állami ünnepségek alkalmával a köztársaság zászlóját együtt kell 

használni. 

 

8.§ 

 

(1) Tokod Nagyközség zászlóját kizárólag hiteles formában lehet használni. 

(2) A zászló használata a köztársasági zászló használatát nem helyettesíti. 

(3) A zászló előállításának engedélyezésére, a címerre vonatkozó szabályok az 

irányadók. 

 

9.§ 

 

(1) A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet. 

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 

a) az engedélyes megnevezését, címét 

b) az engedélyezett felhasználás célját 

c) az előállításra engedélyezett mennyiséget 

d) az engedély érvényességének időtartamát 

e) a fizetendő díj összegét 

 

10.§ 

 

(1) E rendelet 2005. november 1-jén lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik, a kihirdetéssel egyidejűleg 

hatályát veszti a Tokod Nagyközség címerének, zászlójának és pecsétjének 

használatáról szóló 13/1994. (X.5.) sz. Ökt. rendelet. 

 

Tokod, 2005. október 24. 

 

 

       Pánczél Mihály                   Török Ádám 

                   polgármester                    mb. jegyző 

 

A rendeletet kihirdettem: 

 

Tokod, 2005. október 26. 

 

           Török Ádám 

                       mb. jegyző 

 

 

 



 

 

 

 

  

 


