CSURGÓNAGYMARTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
A címer, zászló és a díszpecsét használatáról szóló többször módosított
5/2001.(V.23.)
önkormányzati rendelet
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

I. FEJEZET
1. §
A címer leírása
Csurgónagymarton község címere három részre osztott háromszögpajzs. Az alsó harmad
fekete színű, benne három természetes lebegő rózsa. A fekete szín és a rózsák a
csurgónagymartoni asszonyok főkötőjének színét és népi hímzésű rózsával való díszítését
jelképezi.
A baloldali piros mezőben stilizált zöld almafa, az almafán aranyszínű almák láthatók. A piros
mező utal a település kiváló, gyümölcsérlelő éghajlati és talajviszonyaira, az almafa pedig az
„Ómág” elnevezésű egykor gyönyörű almáskertjére, melyet 1552-ben Török Bálint
feleségének Pemflinger Katalinnak akkor európai hírű veteményes és virágoskertje korabeli
leírása említ.
A jobboldali harmad arany mező, benne egy fekete kakasfej vörös taréjjal. Az ábra a település
lakóinak korai felvilágosodását, a református szellemiséget, értékrendet jelképezi, az arany
mező pedig a szellemiség biztosította megalapozott életmódot tükrözi.

2. §
A címer használatának köre
(1) A község címere csak díszítő és utaló jelképként használható fel.
(2) A község 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 község történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon és a községre
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 község kiemelkedő rendezvényein, a jelentősebb kulturális és sportrendezvények
emléklapjain, jelvényein, érmein, cserezászlóin;
h) a községháza tanácskozótermeiben, a polgármester és a jegyző hivatali helyiségeiben;
i) jelvényként.
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3. §
A címer használatának módja
(1) A községi címert kizárólag hiteles alakban az ábrázolás hűségének, méretarányának és
színeinek betartása mellett szabad ábrázolni.
(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 egyszínben is fölhasználható.
(4) A címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

4. §
A címer előállításának, használatának, forgalomba hozatalának engedélyezése
(1) A községi 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 községi címer előállítására, 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 forgalombahozatal 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, forgalombahozatal 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
Csurgónagymarton zászlajának alapszíne vörös, a hosszanti szélein a zászló szélességének
1/6-1/6 részét kitevő aranysárga éllel, alsó széle aranyzsinórból készített rojtokkal díszítve. A
címer középpontjával a zászló hossztengelyének rúdfelőli harmadpontjában foglal helyet. A
címer alatt félkörben, töltött, aranysárga nagybetűkkel van feltüntetve Csurgónagymarton
község neve.
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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 munkáltatók és intézmények közösségeinek helyi célok végrehajtásában végzett jó
munkája elismeréseként, ennek a zászlón való feltüntetésével.

7. §
A zászló előállítására, használatára, forgalomba hozatalára és engedélyezésére vonatkozóan a
4. §-ban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

8. §
(1) A községi zászlót a községháza tanácskozótermében kell elhelyezni.
(2) A piros-fehér-zöld színű nemzeti zászlónak elsőbbséget kell biztosítani, ha azokat a
község zászlajával együtt használják.
III. FEJEZET

9. §
A díszpecsét leírása
Csurgónagymarton díszpecsétjén egy kakasfej látható, amely a község szellemiségére utal,
átmérője 6 cm.
A pecséten a község első okleveles említésének dátuma 1367. és a millenniumi 2000. év,
valamint „Csurgónagymarton község pecsétje” felirat látható.

10. §
A díszpecsét használatának köre
(1) A község díszpecsétje díszítő, utaló jelképként használható fel.
(2) A község díszpecsétje alkalmazható:
a) ünnepélyes testületi ülés meghívóján;
b) reprezentatív szerződéseken, ünnepélyes okiratokon;
c) a község történetével foglalkozó kiadványokon;
d) a Képviselő-testület által alapított díszokleveleken;
e) nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandában, testvértelepülési
kapcsolatokban;
f) a község kiemelkedő rendezvényeinek emléklapjain.
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11. §
A díszpecsét használatára, engedélyezésére vonatkozóan a 4. §-ban foglaltakat kell
értelemszerűen alkalmazni.
IV. FEJEZET
12. §1
Záró rendelkezések
13. §2
E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
14. §3
Az önkormányzati rendelet 2001. május 25-én lép hatályba.

Csurgónagymarton, 2001. május 1.

Csire Istvánné s.k.
polgármester
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Hatályon kívül helyezve: 7/2012.(VI.7.) ö. rendelettel
Módosítva: 12/2009.(X.5.) rendelettel
3
Hatályon kívül helyezve: 14. § első mondata 7/2012.(VI.7.) ö. rendelettel
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Dr. Kovács Tamásné s.k.
jegyző

