C S A N Á D P A L O T A
NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/1994. (V. 11.) ÖR.
számú
rendelete
a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

Csanádpalota Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 1. §. /6/
bekezdésének a./ pontjában biztosított jogkörében az Önkormányzat jelképeiről és azok
használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:
Az Önkormányzat jelképei
l. §.
Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő
szimbólumok: a címer, a zászló és a pecsét.
A címer, zászló és a pecsét leírása
2. §.
(1) A nagyközség címere két jobb harántosztással három mezőre tagolt csücskös talpú
pajzs.
Heraldikai nézetben szemlélve: a jobboldali kék mező zöld előterén négyablakos fehér
templom áll, jobb végén egyablakos toronnyal, az épületen vörös tető és vörös
toronysisak van, a tornyot aranygömbön álló latin kereszt, a szentélyt lándzsás végű
arany kereszt díszíti.
A jobb haránt ezüst mezőben - amely gyakorlatilag pólyának tekinthető -, arányos
elosztásban öt balra forduló, balra néző kékes pacsirta áll.
A bal oldali vörös mezőben zöld hármashalom enyhén jobbra enyhén jobbra forduló,
jobbra néző, csőrében arany pecsétgyűrűt tartó, kiterjesztett szárnyú fekete holló
található.
A pajzsfő közepére negyed fordulattal jobbra néző, nyakán arany medalionnal, fent
háromágú, nyitott, arany leveles koronával ékesített csőrsisak került, amely mögül
jobbra vörös és arany, balra kék és ezüst foszlányok bontakoznak ki.
E címer az ún. beszélő (tesserae loquentes) kategóriájába tartozik. A hármashalmon
álló Corvin-holló arra utal, hogy a község - melynek területe egyébként a honfoglalás
óta lakott - egykor Hunyadi János kormányzó és családja birtoka volt. A templom,
amely e rajzolatában először 1756-ban tűnik fel a község pecsétjén, a török időket
követő újra település utáni fellendülést szimbolizálja.
Az öt pacsirta pedig emléket állít a község temetőjében nyugvó nagy művésznek, az
első magyar színidirektornak, Kelemen Lászlónak, aki társulatával szerte az országban
játszott, de leggyakrabban mégis a szegedi "Öt pacsirtához" címzett fogadó adott
otthont fellépéseiknek. (Róla nevezték el Szeged a Kelemen utcát, e jeles gesztust a
nagyközség ezúton viszonozza!)
(2) Csanádpalota zászlaja és lobogója hosszanti halványzöld selyem téglalap saját
anyagából rojtozva.
A zászlón a felső harmadba kerül a község címere, az alsóba pedig egyenesvonalú
felírással a "Csanádpalota" név. Amennyiben a zászlót rideau-alakban

-2(függönyszerűen, a keskenyebb élével felfüggesztve) használják, a helyi címer 90 °-kal
elfordítva a felső harmadba kerül, a helység neve pedig az alsóba.
(3) A Nagyközség pecsétje - a középkori és kora újkori községek ornamentális
gyakorlatának megfelelően - csupán a címerpajzsot tartalmazza, körirata pedig
szembenézetben balról jobbfelé haladva "Csanádpalota nagyközség pecsétje."
A szimbólumok tervezője Dr. Szegfű László a történelemtudományok kandidátusa, a címer
művészi kivitelezője Tóth Pál festőművész.
A címer használatának köre és szabályai
3. §.
(1) Az Önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a.) Az önkormányzat körpecsétjén, amely gumibélyegző, illetőleg pecsétnyomó:
gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm átmérőjű, CSANÁDPALOTA
NAGYKÖZSÉG PECSÉTJE felirattal. Pecsétnyomó esetében legnagyobb 40 mm
átmérőjű, ugyanazzal a felirattal.
b.) Az önkormányzat zászlaján és annak változatain,
c.) Az önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, (alpolgármesternek), jegyzőnek
készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján,
d.) Az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy
emlékérmeken,
e.) A községháza épületének bejáratánál, dísztermében, tanácskozó termében és más
protokolláris célt szolgáló helyiségeiben,
f.) Az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban,
g.) Az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó
kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,
h.) A községbe vezető utak mellett, a közigazgatási határnál lévő táblán.
(2) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az önkormányzat és más bel-, illetve
külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg
szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső
működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek
hitelesítésekor használható.
(3) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.
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(1) A 3. §. (1) bekezdésének g.) pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy
számára az általa készített kiadványokon és jellegzetes termékeken az önkormányzat
címerének használatát - kérelemre - a jegyző javaslata alapján a polgármester
engedélyezheti.
(2) Kereskedelmi, vagy reklám célú felhasználás esetében a címer használatáért gyártási és
forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a jegyző javaslata alapján a polgármester
állapítja meg.
(3) A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formájában, vagy az elért
árbevétel arányában.
(4) A (3) bekezdésben szereplő átalány összege gazdálkodó szervezeteknél 1000-10000
Ft-ig terjedhet. Az árbevétel után megállapítható díj mértéke az éves árbevétel 0,1 %-a,
de legkevesebb 1.000,- Ft.
5. §.
(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a.) a kérelmező megnevezését, címét,
b.) a címerhasználat célját,
c.) az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot)
d.) a címer előállításának anyagát,
e.) terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,
f.) a használat időtartamát,
g.) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképét, stb.)
h.) a felhasználásért felelős személy megnevezését.
(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a.) az engedélyes megnevezését és címét,
b.) az előállítás anyagát,
c.) az engedélyezett felhasználás célját,
d.) az előállításra engedélyezett mennyiséget,
e.) a felhasználás idejét, ill. 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) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal hatósági nyilvántartást vezet.
(4) Indokolt esetben a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja.
6. §.
(1) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a
hiteles ábrázolást.
* Módosította: 29/2005. (X. 26.) ÖR. rendelet
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ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia, stb.)
színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával
történhet.
A zászló használata
7. §.
(1) A zászló lobogó formájában is használható. A zászló (a lobogó) vagy annak
méretarányos változatai használhatók:
a.) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,
b.) a község életében jelentős események, ünnepek, rendezvények alkalmából más
hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt.
c.) a képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén,
d.) nemzeti, ill. megyei gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbócra
eresztve,
e.) minden, a községgel összefüggő, vagy az önkormányzat részvételével rendezett
eseményen.
(2) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
A jogosulatlan használat
8. §.
Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérő, vagy közösséget sértő
módon használja fel, szabálysértést követ el és 10.000, Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
9. §.
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Csanádpalota, 1994. május 4.
Spák Imre sk.
polgármester

Dr. Dóczi Margit sk.
jegyző

