
TAMÁSI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
10/1991. (VIII.26.) számú 
önkormányzati rendelete 

a városi címer és zászló alkotásáról és 
használatáról 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 1.§ (6) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a település önkormányzati 
jelképeiről az alábbi rendeletet alkotja:1 
 

1.§ 
 

   Tamási Város Képviselő-testülete városi címert és 
zászlót alkot. 
 

2.§ 
 

   (1) Tamási város címere: hullámos ezüst pólyával 
vágott pajzs alakú. Zöld mezejében stilizált ezüst 
dámszarvas trófea lebeg. A hullámos ezüst pólyában 
három fekete hullámos vonal. Az ezüst pajzstalpban 
négy vörös színű cölöp áll. A címerpajzs felett fekete 
nagybetűkkel: TAMÁSI felirat található. 
   (2) A városi címer tartalma: a felső mező zöld 
színe a település mezőgazdasági arculatára utal. A 
dámszarvas trófea a környék jellegzetes állatát szim-
bolizálja. A hullámos pólya a Koppány folyót és az 
itt található gyógyvizet jelképezi. Az alsó mezőben 
ezüst alapon álló négy vörös cölöp a Tamássy család 
címeréből átvett motívum, a hagyományok ápolásá-
nak kifejezése. 
(3) A városi címert és színkódját e rendelet 1. 
melléklete tartalmazza.2 
 

A címer alkalmazása 
 3.§ 

  
   (1) A város címere csak díszítő és utaló jelképként 
használható. 
   (2) Alkalmazható:    
         a) az önkormányzat és intézményei által hasz-
nált dokumentumokon, meghívókon, programokon, 
megállapodások jegyzőkönyvén stb.;   
         b) az önkormányzat által alapított okleveleken, 
emléklapokon, érméken stb.;   
         c) ünnepségeken, rendezvényeken; 
         d) a várossal kapcsolatos kiadványokon, em-
léktárgyakon; 
         e) nemzetközi kapcsolatokban és idegen-
forgalmi propagandában; 

                                                           
1 Beiktatta a 16/2008.(VI.2.) ör. 
2 Mód.: 11/2015. (IV. 30. )Ör. Hatályos: 2015. 05. 01. 

         f) önkormányzat vállalatainak, intézményeinek, 
helyi sportegyesületeknek és civil szervezeteknek az 
emblémájaként.3 
   (3) A város címere a Magyar Köztársaság címerét 
nem helyettesíti, hatósági eljárás során nem alkal-
mazható. 
 

A címerhasználat módja 
4.§  

 
   A város címerét kizárólag hiteles alakban szabad 
ábrázolni, illetve csak olyan módon szabad  
 
kicsinyíteni vagy nagyítani, hogy az a hiteles 
ábrázolást ne sértse. 
 

A címer előállításának, használatának, 
forgalomba hozatalának engedélyezése 

5.§ 
 

   (1) A város címerét a 3.§ (2) bekezdés a) és b) 
pontjában felsoroltak kivételével csak a polgármester 
előzetes engedélye alapján lehet használni. 
   (2) A város címerének előállítására, használatára, 
illetőleg forgalomba hozatalának engedélyezésére 
vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 
        a) a kérelmező nevét és címét; 
        b) a címer előállításának, felhasználásának cél-
ját, módját, mennyiségét; 
        c) a forgalomba hozás, terjesztés módját, egy-
ségárát; 
        d) a címerhasználat időtartamát; 
        e) a címerrel díszített tárgy rajzát, mintapél-
dányát. 
   (3) A (2) bekezdés alapján kiadott engedélynek tar-
talmaznia kell: 
        a) az engedélyes nevét és címét; 
        b) a használat céljának megjelölését; 
        c) a használat idejét, érvényességének idő-
tartamát; 
        d) a forgalomba hozás, terjesztés módjára, 
mennyiségére vonatkozó esetleges kikötéseket; 
        e) a használattal kapcsolatos egyéb kikötéseket. 
 

6.§ 
 

   (1) A város címere védjegyként nem használható. 
   (2) Nem adható engedély a város címerének 
előállítására, ha használata, a forgalomba hozatal 
módja, körülményei a város vagy az önkormányzat 
jó hírnevét vagy érzületét stb .sértheti. 
   (3) Ha a felhasználás a (2) bekezdésben 
meghatározott módon történt, a már kiadott 
engedélyt vissza kell vonni. 
 

A város zászlaja 
7.§ 

 
                                                           
3 Mód.: 11/2015. (IV. 30.) Ör. Hatályos: 2015. 05. 01. 



 2 
   A város zászlaja függőleges felfüggesztésű, fehér 
alapszínű téglalap, az alján szimmetrikusan 
elhelyezett vörös-fehér rojtokkal. A zászlómezőben 
központosan található a város címere. 
 

A zászló alkalmazása 
8.§ 

 
   (1) A város zászlaja a Magyar Köztársaság 
zászlajának alkalmazását nem helyettesíti. 
   (2) A város zászlaja csak díszítő és utaló jelkép-
ként használható. 
   (3) A város zászlaját a városházán díszítő jelkép-
ként állandó jelleggel el kell helyezni. 
   (4) Alkalmazható: 
         a) a képviselő-testület ülésein és a város életé-
ben jelentős események alkalmával; 
         b) az állami zászlóval közösen az önkormány-
zati szervek, vállalatok, intézmények rendezvényein, 
ünnepségein; 
         c) megkülönböztetésként a több település rész-
vételével tartott rendezvényeken; 
         d) a város belföldi és nemzetközi kapcsola-
taiban; 
         e) cserezászlóként és – a juttatás jellegének a 
zászlón való feltüntetésével – elismerésként. 
 

A zászló előállításának, használatának, 
forgalomba hozatalának engedélyezése 

9.§ 
 

   A város zászlajának előállítására, használatára és 
forgalomba hozatalának engedélyezésére az 5. § ren-
delkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
10.§4 

 
 

Záró rendelkezés 
11.§ 

 
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép 

hatályba. 
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról 

szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való 
megfelelést szolgálja.5 

 
 

 
   Dr. Deák Gábor          Dr. Schutzbach Ferenc 
    polgármester                         jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
4 A §-t az előtte lévő alcímmel a 19/2013. (VI. 27.) Ör. 1.§ 
(8) bek-e hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2013. 06. 28.  
5 Beiktatta a 16/2009. (VII. 1.) ör.  



61. melléklet a 10/1991. (VIII. 26.) számú önkormányzati rendelethez: 
 
A városi címer és színkódja: 
 
 

 
 

 

Zöld (C 100 %, M 35%, Y 89 %, K 32%) (P349C) 

Piros (C 10 %, M 99%, Y 100 %, K 3%) (P485C) 

 

                                                           
6 Beillesztette: 11/2015. (IV. 30.) Hatályos: 2015. 05. 01. 
 


