
Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2008. (VI.18.) Ö. rendelete 

a község címerének és zászlajának alapításáról, valamint a jelképek  
és a „Telki” név használatának rendjéről 

 
(Egységes szerkezetben a  

28/2012. (12.19) Ör. számú rendelettel és a 9/ 2014.( V.5) Ör. rendelettel) 
 
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a 16. § (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva, Telki Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 13/2006. (X.20.) Önk. sz. rendelet 6. § (1) bekezdés figyelembevételével az 
Önkormányzat jelképeinek alapításáról, valamint a jelképek és a „Telki” név használatának rendjéről 
az alábbi rendeletet alkotja. 
 

Az Önkormányzat jelképei 
1. § 

 
Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára és jelenére utaló díszítő 
szimbólumok: a címer és a zászló, arculati elemek. 

 
I. fejezet 

A címer leírása 
2. § 

 
(1) A község címere: 
Háromszögletű, lefelé enyhén keskenyedő címerpajzs vágott, alsó mező zöld, a felső mező piros. A 
zöld mező egyben talapzata a címerállatnak. A pajzsbeli kép, egyben címerállat ezüst (fehér) 
tarándszarvas, alatta védett helyen a szarvasborjú. 
(A címer rajzát a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

A címer használatának köre és szabályai 
3. § 

 
(1) A község címerét mint a községre utaló és díszítő jelképet lehet használni. 
(2) Telki címere a Magyar Köztársaság címerét nem helyettesíti. 
(3) A címer csak hitelesen, a színek és méretarányok betartásával ábrázolható. A címer 
kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást. 
 
 

4. § 
 
(1) Az Önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképeket használni lehet: 

a) az Önkormányzat körpecsétjén,  
b) az Önkormányzat zászlaján, 
c) az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon,  
d) a Polgármesteri Hivatal épületének bejáratánál, tanácskozó termében és más 

protokolláris célt szolgáló helyiségeiben; 
 
 

5. § 
 
(1) A község címerét a 4. § (1) bekezdésében nem szereplő esetekben kizárólag engedéllyel 
lehet használni: 

a) a községben működő (de nem önkormányzati fenntartású) intézmények és társadalmi 
szervezetek által kiadott és az intézmény, vagy szervezet történetét, bemutató kiadványokon; 
b) a községet érintő kiadványokon, internetes honlapokon; 

 
(2) Az engedély szólhat 
 -  egy alkalomra; 



 -  meghatározott eseményre vagy időre; 
 -  meghatározott tárgyra; 
 -  határozatlan időre; 
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A címerhasználat kérelmezése 
6. § 

 
(1) A címerhasználat engedélyezése iránti kérelem a Polgármesternél nyújtható be. 
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező megnevezését, címét; 
b) a címerhasználat célját; 
c) eseti felhasználásnál a használat helyét; 
d) az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot); 
e) a címer előállításának anyagát, 
f) a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal esetén ennek módját; 
g) a használat időtartamát; 
h) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát, stb.); 

(3) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. 
(4) A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a felhasználó szerv ebben a rendeletben, vagy a 
részére kiadott engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti, illetőleg a megállapított 
határidőre kötelezettségeinek nem tesz eleget. 
(5)  A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 

a)  a jogosult megnevezését és székhelyét; 
b)  az engedélyezett felhasználási célt; 
c)  az engedély időtartamát; 
d)  előállítás esetén az engedélyezett termék, kiadvány, stb. mennyiségét; 
e)  a terjesztéssel, a forgalomba hozatal módjával kapcsolatos esetleges kikötéseket; 
f)  a felhasználással kapcsolatos egyéb kikötéseket; 
g)  az esetleges használati díjat és a díj fizetésének módját; 
h)  az engedély visszavonásának lehetőségére történő figyelmeztetést. 

 
II. fejezet 

A zászló leírása 
7. § 

 
(1) A zászlóalap zöld alapon fehér kereszt, középen a címerkép.  
 

A zászló használatának köre és szabályai 
8. § 

 
(1) A zászló  vagy annak méretarányos változatai engedély nélkül használhatók: 

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt; 
b) a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más 
hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt; 
c) a Képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén; 
d) minden, a községgel összefüggő, vagy az Önkormányzat részvételével rendezett 
eseményen. 

(2) A zászló a Magyar Köztársaság zászlaját nem helyettesíti. 
 

III.fejezet 
Vizuális arculat 

9. § 
 
(1) Telki község vizuális arculatának alappillérei a logó és az arculati színek, amelyeket jelen 
rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 
(2) A logót és az arculati színeket azok következetes betartásával kell alkalmazni az 
Önkormányzat és az Önkormányzat intézményeinek különböző arculati elemein (levélpapír, boríték, 
névjegy, mappa, szórólap, honlap, molinó stb.), kiadványokon, hirdetéseken. 
(3) A logó csak hitelesen, a színek és méretarányok betartásával ábrázolható. A logó kicsinyítése 
csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást. 
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10. § 
 
(1) Telki község vizuális arculatát a 9. § (2) bekezdésében nem szereplő esetekben kizárólag 
engedéllyel lehet használni: 

a.)  községben működő (de nem önkormányzati fenntartású) intézmények és társadalmi 
szervezetek által kiadott és az intézmény, vagy szervezet történetét, bemutató kiadványokon; 
b.) a községet érintő kiadványokon, internetes honlapokon; 
c.) az Önkormányzat intézményei, alapítványai tulajdonában álló tárgyakon. 

 
(2) Az engedély szólhat 
 -  egy alkalomra; 
 -  meghatározott eseményre vagy időre; 
 -  meghatározott tárgyra; 
 -  határozatlan időre; 
 
(3) Az Önkormányzat vizuális arculatának használatát kérelemre a Jegyző javaslatára a 
Polgármester engedélyezheti. 

(a) A vizuális arculat használatának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni. 

 
IV. fejezet 

 
A "Telki" név felvétele és használata 

11. § 
 

(1)  Társadalmi-, tudományos, egészségügyi-, kulturális-, oktatási, vagy egyéb szervezetek, 
intézmények, más jogi személyek elnevezésükhöz, a 

- ,, Telki ,,  megjelölést engedéllyel vehetik fel, illetve használhatják.  
(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott név felvétele és használata csak azok számára 
engedélyezhető, akiknek székhelye Telki területén van. 

 
A „Telki” név felvételének kérelmezése 

12. § 
 

(1)  A név felvétele vagy használata iránti kérelmet a Polgármesterhez kell benyújtani. 
(2)  A kérelemnek tartalmaznia kell: 

a)  a kérelmező megnevezését és székhelyét; 
b)  a kérelmező tevékenységi körét; 
c)  a használat célját és módját; 
d)  a használat időtartamát. 

(3)  A kiadott engedély tartalmazza: 
a)  a jogosult nevét és székhelyét; 
b)  a névfelvétel vagy használat célját; 
c)  az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést,  

(4)  A kiadott engedélyekről – a név és az érvényesség feltüntetésével – a Polgármesteri Hivatal 
nyilvántartást vezet. 
 

13. § 
 

(1)  Meg kell tagadni az engedély kiadását, ha: 
a)  a névkizárólagosság elvébe ütközik, 
b)  olyan igénylő kéri, akitől a névhasználat jogát a Képviselő-testület korábban 
megvonta,  
c)  a használat célja vagy módja a Magyar Köztársaság Alkotmányába, vagy más 
jogszabályba ütközik, 
d)  a használat célja vagy módja Telki lakossága jogait, illetve jogos érdekeit sérti vagy 
veszélyezteti, 
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(2)  Meg lehet tagadni az engedély kiadását, ha:  

a)  a kérelem a névkizárólagosság elvébe nem ütközik, de ugyanazon tevékenység 
gyakorlásához a Polgármester már névhasználati engedély adott, 
b)  a folytatni kívánt tevékenység nem jogellenes, de a Polgármester megítélése szerint 
Telki érdekeivel ütközik, illetve a község jóhírét sérti. 
c)  a használat célja nem jogellenes, de a Polgármester megítélése szerint Telki község 
Önkormányzat, vagy Telki lakossága nagy részének ellenérzéseit válthatja ki. 

(3)  A kiadott névfelvételi vagy - használati engedély visszavonható, ha:  
a)  a tevékenység gyakorlása során az (1)-(2) bekezdésében foglaltak bekövetkeznek,1 

(4) A névfelvétel vagy névhasználat engedélyezése, az engedély visszavonása, a névhasználat 
megtiltása a Polgármester hatáskörébe tartozik. 
 

14. § 
 

(1)  Aki a "Telki" megjelölést vagy nevet jelen rendelet hatályba lépése előtt, de 2006. július 1. 
után vette fel, utólagos engedély iránti kérelem benyújtására köteles. 
(2)  A jelen rendelet hatályba lépése előtt felvett és folyamatosan használt megjelölés vagy név 
használata a jövőre nézve megtiltható a 11. § (1) és (2) bekezdésében foglalt esetek bármelyike 
bekövetkezésével. 

 
Jogosulatlan használat 

15. §2 
 
 

Vegyes rendelkezések 
16. § 

 
(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2)  A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a község címeréről és zászlajáról 
szóló 16/1997 ( XII.03. ) számú önkormányzati rendelet 
(3)  A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 
 
Telki, 2008. június 17. 
 
 
 
 
  Danóczy Balázs Kókai Rita      
  polgármester        jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záradék: 
E rendelet 2008. június 18. napján kihirdetésre került. 
 
 
 
Kókai Rita 
jegyző 

 

 
1 Módosította 9/ 2014.( V.5) Ör. rendelet 1. §-a         Hatályos: 2014.05.06. 
2 Hatályon kívül helyezte 28/2012. (12.19) Ör. számú rendelet 2.§-a                   Hatályos: 2012.12.20 


