Csorvás Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/1994/III.20./
rendelete

a város1 címeréről, zászlajáról és azok használatának rendjéről
(a módosítással egységes szerkezetben)
Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a jelképekhez
fűződő tisztelet és méltóság megóvása, és a város történelmi és művészeti örökségének
megőrzése érdekében, a város címeréről és zászlajáról az alábbi rendeletet alkotja:2
1. § (1) A város címere:álló, csúcsos talpú kettéosztott címerpajzs.Felső kék mezőjében
aranyszínű inggel fedett, három aranyszínű búzakalászt tartó kar.Alsó zöld mezőjében az
„erdélyi hérics” aranyszínű virága.
(2) A város zászlaja: szabályos téglalap alakú, középen függőlegesen osztott, bal oldala
halványkék, jobb oldala fehér színű, középen a város címere helyezkedik el. A címer alatt
CSORVÁS felirat látható.
2. § A rendelet személyi hatálya kiterjed valamennyi természetes és jogi személyre,valamint a
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági és társadalmi szervezetekre.
3. § A város címerét és zászlaját kizárólag díszítő és utaló jelképként lehet használni
a./ a képviselő-testületi ülés meghívóin,
b./ a Képviselő-testület és bizottságai kiadványain, az általuk kötött megállapodásokon,
c./ az önkormányzat által alapított (kiadott) díszokleveleken, emlékplaketten, kitüntető vagy
emlékérmeken,
d./ ünnepségeken, rendezvényeken,
e./ kereskedelmi célt szolgáló kiadványokon és ajándéktárgyakon,
f./ a 2.§-ban jelzett személyek és szervezetek működésével összefüggő emblémáján.
4. § (1) A város címere és zászlaja hiteles alakban a méretarányok és színek betartásával
ábrázolható.
(2) A város címerét és zászlaját csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, ill. nagyítani, hogy
az ne sértse a hiteles ábrázolást.
(3) A város címere és zászlaja védjegyként és hatósági eljárás során nem használható.
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A 13/2009.(IX.3.) önkormányzati rendelet alapján a rendelet szövegében a „község” szó helyébe a „város” szól
lépett.
2
A rendelet bevezető részét (preambulumát) a 13/2009.(IX.3.) önkormányzati rendelet állapította meg.

5. § (1) A város címere és zászlaja határozott vagy határozatlan időre kiadott engedéllyel
használható.
(2) A rendelet 3.§-a szerinti címer-használat, továbbá a zászló használatának engedélyezése
a Polgármester hatáskörébe tartozik.
6. § (1) A címer, ill. a zászló használatának engedélyezésére irányuló kérelemnek tartalmaznia
kell:
- a kérelmező nevét és címét,
- a használat célját, módját,
- a terjesztés, illetve forgalomba hozatal módját,
- a használat időtartamát, továbbá a kérelemhez mellékletként csatolni kell a címerrel,
vagy zászlóval díszített tárgy mintáját (mintatárgy), valamint annak egy darab színes
fényképmásolatát.
(2) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
7. §3
8. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
9. § 4 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Szilágyi Menyhért
polgármester

Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi
jegyző

Kihirdetve: 1994. március 20-án.
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A 7. §-t a 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet helyezte hatályon kívül.
A 9. §-t a 13/2009.(IX.3.) önkormányzati rendelet állapította meg.

