Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. május 25.
Hatályos: 2012. május 26.
Csurgó Város Képviselő-testületének 5/1991. (III. 27.) rendelete
A címer, zászló, a város díszpecsétje, a polgármesteri lánc és
a polgármesteri díszpecsét használatáról1
I. FEJEZET
1. §.
A címer leírása
Csurgó város címere félköríves, ún. címerpajzsban helyezkedik el, beszélő címer.
A címerben levő zöld szín nagysága, domborzati rajza utal a település földrajzi adottságaira, a zöld területek
nagyságára, az évszázados fákra, Csurgó hajdani mezővárosi jellegére. Az edényből kiömlő, folyamatosan
csorgó víz allegorizál Csurgó nevével és jelzi az egészséges ivóvíz, a patak jelenlétét a településen, egyben a
kontinuitást, a múlt hagyományainak továbbépítését, a fejlődést is szimbolizálja.
A vízben álló daru az okos vigyázás jelképezője. A zöld mezőbe komponált épület a gimnázium alapításkori,
stilizált épülete, óarany színben, amely a daruval, Festetics kedvenc madarával együtt azokra a településtörténeti hagyományokra, emlékekre utal, amelyeket a diákvárosi múlt, Csokonai, Nagyváthy neve fémjelez.
2. §.
A címer használatának köre
(1) A város címere csak díszítő és utaló jelképként használható fel.
(2) A város címere alkalmazható:
a) a testületi ülés meghívóján;
b) a képviselő-testület és bizottságai felhívásain, programjain, gazdasági vagy egyéb szervekkel, továbbá más önkormányzatokkal kötött megállapodásokon;
c) a város történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon és a városra utaló emléktárgyakon;
d) a képviselő-testület által alapított díszokleveleken és emlékérmeken;
e) nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandában;
f) a képviselő-testület bizottságai, a polgármester, a jegyző, a testület megbízásából eredő tevékenységük során használt levélpapíron, valamint protokolláris levélpapíron;
g) a város kiemelkedő rendezvényein, a jelentősebb kulturális és sportrendezvények emléklapjain, jelvényein, érmein, cserezászlóin (Országos Diákszínjátszó Napok);
h) a városháza tanácskozó termeiben, a polgármester és a jegyző hivatali helyiségeiben;
i) jelvényként.
3. §.
A címer használatának módja
(1) A városi címert kizárólag hiteles alakban az ábrázolás hűségének, méretarányának és színeinek betartása
mellett szabad ábrázolni. A címer a címertakaróval díszített változatban is használható.
(2) Egyes esetekben - külön engedélyben megjelölt módon - megengedhető, hogy a címer kizárólag a tárgy
anyagának színében (fém, fa, bőr stb.) jelentkezzék.
(3) A nyomdai úton való előállítás esetén a címer egy színben is felhasználható.
(4) A címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.
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4. §.
A címer előállításának, használatának, forgalomba hozatalának engedélyezése
(1) A városi címernek a 2. §. (2) bekezdés c), e), g) i) pontjaiban meghatározott célra történő előállítását,
felhasználását a polgármester engedélyezi.
(2) A polgármester által kiadott engedély meghatározott időpontig, vagy visszavonásig szólhat. Erről a polgármester által kiadott engedélyekben kell határozni.
(3) A városi címer előállítására, használatára, illetőleg forgalomba hozatalának engedélyezésére vonatkozó
kérelemnek tartalmaznia kell:
 a kérelmező megnevezését, címét
 a címer előállításának, felhasználásának módját
 az előállítás esetén az előállítandó mennyiséget
 a terjesztés, illetőleg forgalomba hozatal módját
 a címer használatának időtartamát
 a címerrel díszített tárgy mintapéldányát (rajzát)
 a kérelmező szervnél a címer felhasználásáért felelős személy nevét, beosztását.
(4) A címer előállítására, használatára, illetőleg forgalomba hozatalára vonatkozó engedélynek tartalmaznia
kell:
 az engedélyes megnevezését és címét
 az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését
 a felhasználás idejét, az érvényesség időtartamát
 a terjesztés, forgalomba hozatal módjára, mennyiségére vonatkozó kikötéseket
 a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb kikötéseket.
(5) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
II. FEJEZET
5. §.
A zászló leírása
Csurgó zászlajának alapszíne ezüst. A zászló középső részén helyezkedik el a település címere, melyet címertakaró övez, sötétkék, zöld és óarany színben.
A címerpajzs felső, középső részén elhelyezkedő középkori lovagsisakból, rajta a darufej, indul ki a díszes
címertakaró.
A címerpajzs alatt félkörben, töltött, sötétkék nagybetűkkel van feltüntetve Csurgó város neve.
6. §.
A zászló használatának köre
(1) A zászló használható:
a) a képviselő-testület ülésein és más jelentősebb helyi események alkalmával
b) megkülönböztetésül több település részvételével tartott rendezvényen
c) a város bel- és külföldi kapcsolataiban emlék- és cserezászlóként
d) a vállalatok és intézmények közösségeinek helyi célok végrehajtásában végzett jó munkája elismeréseként vándorzászló formájában, a juttatásnak a zászlón való feltüntetésével.
7. §.
A zászló előállítására, használatára, forgalomba hozatalára és engedélyezésére vonatkozóan a 4. §-ban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.
8. §.
(1) A városi zászlót a városháza tanácskozó termében kell elhelyezni.
(2) A piros-fehér-zöld színű nemzeti zászlónak elsőbbséget kell biztosítani, ha azokat a város zászlajával
együtt használják.
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III. FEJEZET
9. §.
A díszpecsét leírása
A pecsét jellegzetes beszélő pecsét, egy kőivóba fogott forrást ábrázol egy gázlómadárral. A pecséten a két
várossá nyilvánítás időpontja 1405. és 1989. szerepel Csurgó város pecsétje felirattal.
10. §.
A város díszpecsétje használatának köre2
(1) A város díszpecsétje díszítő, utaló jelképként használható fel.
(2) A város díszpecsétje alkalmazható:
a) ünnepélyes testületi ülés meghívóján;
b) reprezentatív szerződéseken, ünnepélyes okiratokon;
c) a város történetével foglalkozó kiadványokon;
d) 3
e) nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandában, testvérvárosi kapcsolatokban;
f) a város kiemelkedő rendezvényeinek emléklapjain.
11. §.
A díszpecsét használatára, engedélyezésére vonatkozóan a 4. §-ban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.
IV. FEJEZET
12. §.4
(1) A polgármesteri lánc leírása: A nyakék láncszemei Szent István korabeli pénzérmék másolataiból áll,
mely utal a város csaknem ezer éves történelmi múltjára. A polgármesteri lánc anyaga bronz, s ötvözete a város sokszínűségét sugallja. A polgármesteri lánc medálját Csurgó Város címere díszíti, felirata: „Csurgó Város Polgármestere”, átmérője 85 mm.
(2) A polgármesteri lánc biztonságos őrzéséről a Csurgó Város Polgármesteri Hivatalában a város polgármestere gondoskodik.
(3) A Polgármesteri láncot a polgármesternek viselnie kell:
a. Nemzeti ünnepeken
b. Városi ünnepeken kitüntetések és díjak átadása alkalmával
c. Ünnepélyes külsőséges körülmények között megtartott Képviselő-testületi ülésen
d. Külföldi delegáció ünnepélyes keretek között történő fogadása alkalmával
(4) A Polgármesteri Láncot az új polgármester eskütétele után a Képviselő-testület korelnöke adja át.
V. FEJEZET
13. §.
(1) A polgármesteri díszpecsét leírása: a pecsét anyaga bronz. Rajzolata a polgármesteri lánc medáljának
kicsinyített mása. Átmérője 40 mm.
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(2) A polgármesteri díszpecsét biztonságos őrzéséről a Csurgó Város Polgármesteri Hivatalában a város
polgármestere gondoskodik.
(3) A polgármesteri díszpecsétet a képviselő-testület által alapított díszokleveleken, pecsétviaszba
nyomva kell alkalmazni, a polgármester aláírása mellett.
(4) A Polgármesteri díszpecsétet az új polgármester eskütétele után a Képviselő-testület korelnöke adja
át.”
VI. FEJEZET
14. §.5
Az Európai Unió jogának való megfelelés
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
VII. FEJEZET
15. §6.
16. §.78
(1) A polgármester a címer, zászló és díszpecsét használati engedélyét visszavonja, ha az engedélyes a
címer, zászló és díszpecsét használatára egyéb okok miatt méltatlanná vált.
(2) Az önkormányzati rendelet 1991. április 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az 1/1987. számú tanácsrendelet hatályát veszti.”

Csurgó, 1991. március 7.

Szászfalvi László s. k.
polgármester

Dr. Farkas Dezső s. k.
jegyző

Eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat
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