Csátalja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3/ 1998. (II.24.) számú rendelete
a község címeréről, zászlajáról és használatának rendjéről
Csátalja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. /önkormányzati
törvény/ 1.§. /6/ bekezdés a./ pontjában foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat
címeréről az alábbi rendeletet alkotja:

Csátalja község címere
1.§.

Csátalja nagy múltú dél-alföldi település.
Címere: álló, négyelt reneszánsz pajzs, 1. számú /jobb felső/ vörös mezejében Szent István
király teljes alakú figurája látszik, arany övvel összefogott zöld ruhában, arany palásttal,
jobbjában jogart tart, balját aranyos markolatú kardján nyugtatja, fején a szent korona. A 2.
számú / bal felső/ kék mezőben aranyló szőlőfürt lebeg zöld levéllel részben takarva. A 3.
számú / jobb alsó6 kék mező zöld udvarából aranyos markolatú, ezüst pengéjű kard
növekszik, tőle jobbra aranyló Nap, balra ezüstös, fogyó Hold látszik. A 4. számú / bal alsó/
vörös mezőben balra, illetve jobbra villás farkú fecskepár suhan.
A pajzs felső élén szembenéző csőrös csatasisak helyezkedik el, rajta rubinokkal ékesített
ötágú, nyitott, arany leveles korona.
A foszlányok: kék és arany.
Csátalja címere beszélő címer /tessera loquens/ , ugyanis a település múltját felidéző
jelképeket mutat be.
Szent István ábrázolása jelképezi, hogy a község betelepülése óta hívő keresztény, egykor
templomos hely volt, sőt kolostorral is rendelkezett / tárnokmonostora /, a 18. században
újjáépült templomát a szent király tiszteletére szentelték és az 1732-ből fennmaradt községi
pecséten is az ő képe szerepel.
A villás farkú fecskék a táj jellegzetes madarai és egyben a település nevére is emlékeztetnek,
amely valószínűleg török eredetű /Catal/, jelentése: villa, villa alakú útelágazás. A
középkorban valóban két fontos útvonal találkozott a monostornál.
A településen a 19-230. században igen nagy jelentőségűvé vált a szőlőkultúra, amelyet a
szőlőfürt és a –levél szimbolizál.
A világháborús népmozgások során a községbe székelyeket telepítettek, s erre utal a zöld
mezőből növekvő „Isten kardja”, Attila vezér varázslatos fegyvere, s a székelység ősi jelkéei,
a Nap és Hold.
A sisak a település hősi halottainak állít emléket, a korona pedig a községi autonómiát
fémjelzi.

A címer használatának köre és módja
2.§.
(1) A község címerét a jelen rendeletben szabályozott módon kizárólag díszítő és a
községre utaló jelképként lehet használni a következők szerint:
a) a község zászlóján, pecsétjén;
b) a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében és a Polgármesteri Hivatal
hivatali helyiségeiben
c) a községgel kapcsolatos kiállításon;
d) protokoll és ünnepi rendezvényeken;
e) a polgármester által használt protokolláris levélpapíron, valamint az ehhez
tartozó borítékon;
f) történeti és ismeretterjesztő, a község életével és fejlődésével foglalkozó, vagy
ilyen jellegű kiadványon, plakáton;
g) kitüntető emlékplaketteken, érmeken, velük kapcsolatos igazolványokon,
továbbá díszokleveleken és emléklapokon;
h) emléktárgyakon és a község üzemeinek egyes jellegzetes termékein;
i) az idegenforgalmi propagandában;
j) középületek díszítésére;
k) a község fontosabb intézményeiben;
l) a polgármester által engedélyezett egyéb esetekben.
(2) A község címere hivatalos eljárás és hatósági tevékenység során nem
alkalmazható.
(3) Az állam és az önkormányzat által alapított címer együttes használata esetén az
állami címernek, annak elhelyezésével vagy a címer méretével elsőbbséget kell
biztosítani.

A címerhasználat engedélyezése
3.§.
(1) A község címerének használatát – kérelemre – a polgármester engedélyezi.
Engedély esetenkénti felhasználásra vagy huzamosabb időtartamra egyaránt
adható.
(2) Nem kell engedély a község címerének használatához a 4. §. /1/ bekezdésének a,
b, e/ pontjaiban megjelölt esetekben, e, f, g/ pontjaiban szabályozott esetekben a
Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei részére.
(3) A község címerét kizárólagosan hiteles alakban, a méretarányok és színek
megtartásával szabad ábrázolni.
(4) Egyes esetekben megengedhető, hogy a község címere kizárólag az előállításhoz
felhasznált anyag – fém, fa, bőr, stb. – színeiben jelentkezzék, nyomdai úton
történő előállítás esetén pedig fekete-fehér úton is felhasználható.

A kérelem és az engedély tartalma
4.§.
(1) A község címerének használatára és forgalmazására vonatkozó kérelemnek
tartalmaznia kell:
-

a kérelmező megnevezését és címét;
a címer előállításának, illetve felhasználásának célját és módját;
előállítás esetén az előállítandó mennyiséget;
a terjesztés, illetőleg forgalomban hozatal módját;
a címer használatának időtartamát;
a címer használatáért felelős személy megnevezését.

(2) A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített kiadvány vagy tárgy méretarányos
rajzát.
(3) Ha a címerhasználat jellegére vagy módjára figyelemmel indokoltnak látszik, az
engedélyezési eljárásban a kérelmezőtől a felügyeleti szerve hozzájárulásának
beszerzését is lehet kérni.
(4) A címer használatáról szóló engedélynek tartalmaznia kell:
- az engedély megnevezését és címét;
- az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését;
- a felhasználás idejét és az érvényesség időtartamát /eseti, huzamosabb,
állandó/;
- a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket;
- előállítás esetében az előállítható mennyiséget;
- nem adható engedély a címer előállítására, használatára, ha a használat célja,
körülményei alkalmasak a település történelmi múltjának csorbítására.
(5) Indokolt esetben a polgármester a kiadott engedélyt visszavonhatja.
(6) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.

A község zászlaja
5.§.
A község zászlaja, lobogója fehér színű, anyaga selyem, melynek közepén, tengelyében a
zászlórúddal párhuzamosan az 1. §- ban írt címer foglal helyet.

A zászló és lobogó használatának köre és módja
6.§.

(1) A község zászlaja és lobogója kis- és nagymértékben alkalmazható.

(2) A község zászlaja és lobogója az alábbi alkalmakkor és esetekben használható:
-

-

a település életében jelentős, kizárólag helyi események alakalmával a
polgármester döntése szerint;
az állami zászló használata esetén – az állami zászló elhelyezésének
elsőbbsége mellett – a településen működő szervek, intézmények ünnepségein,
rendezvényein;
megkülönböztetett és több település részvételével tartott rendezvényeken;
a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban;
a hivatalos nemzeti és állami ünnepnapokon a polgármesteri hivatal épületén.

(3) A község zászlajának és lobogójának használatára vonatkozó kérelemre és
használatára vonatkozó engedélyre az e rendeletben foglaltakat kell értelemszerűen
alkalmazni.

Szabálysértési rendelkezések
7.§(1) (3)

Záró rendelkezések

E rendelet 1998. március 1. napjától lép hatályba.
Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Jogharmonizációs záradék
8. §(2)
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Csátalja, 1998. február 23.
Gombkötő István
polgármester

Mészáros Miklósné
jegyző

Kihirdetve: Csátalja, 1998. február 24.
Mészáros Miklósné
jegyző
_______________________________________________________________________
(1) Módosította a 6/2000.(VIII.30.) rendelet Hatályos: 2000. augusztus 30.
(2) Megállapította a 8/2009.(XII.3.) rendelet Hatályos: 2009. december 3-tól
(3) Hatályon kívül helyezte a 8/2012.(IV.26.) rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2012. április 27.

