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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

17/2012. (X. 26.)  
 

önkormányzati rendelete 
 
 

Csanytelek Község Önkormányzata jelképeinek alkotásáról 
 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése i) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, az 
Ügyrendi Bizottság és Ellenőrző, Településfejlesztési és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. E rendelet célja 

 
1. § 

 
E rendelet célja a település önrendelkezési joga alapján kialakított önkormányzati jelképek történetének 
közzététele, megjelenítésének leírása, alkalmazása, használatának engedélyezési és eljárási szabályainak meghatározása. 

 
 RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 

 
2. Az önkormányzati jelképek meghatározása 

 
2. § 
 

Csanytelek Község Önkormányzata által megújított, 1991. évben kiadott és alkalmazott jelképek: 
a) az  1. mellékletben megjelenített címer és 
b) a 2. mellékletben ábrázolt zászló. 
 

3. A község címerének története 
 
3. § 
 

A címer és történetének leírása: álló ovális pajzs kék mezejében aranyló ívekből kötött vörös táblájú könyv 
jobbról bal-felé lebeg, melynek felső táblája alól egy-egy vörös viaszú záró-pecséttel ellátott hét vörös 
szalag nyúlik ki, s csatlakozik az alsó kötéstáblához. A könyvön balra fordulva ezüstös gyapjas bárány 
fekszik, fejét arany glória fogja körül, nyaka körül enyhén jobbra dőlő vörös, latin keresztben végződő 
rúdon fecskefarkú labarum (függönyszerű zászló) növekszik jobbra lebegve, vörös mezejében álló, ezüst 
(latin) kereszt rajzolódik ki. 
Csanytelek Község Önkormányzata címere egyetlen biblikus motívummal fejezi ki a település valamennyi 
lényeges jellemzőjét. 
A kék mező a sík vidéket, a térbeli végtelenség képzetét kelti, egyben utal a vízi világra is, hiszen a község 
már első írásos említésében is halászfalu, lakói a Tiszából, s annak két partjánál húzódó tucatnyi halastóból 
látták el uraikat hallal. Jelenti a kék szín az időbeli végtelenséget is, azt, hogy e vidék az újkőkor 
(neolitikum) óta lakott, s a XI. században már írásos forrás tesz tanúbizonyságot létéről. A címerkép 
lebegtetése a kékségben azt is kifejezi, hogy az egykor népes települést a tatárok elpusztították, 
elnéptelenítették, 1334-ben a szomszédos falu lakói próbálkoztak földjének elbirtoklásával, a XV. 
században pedig legeltető kunok szállták meg. A török kiűzése után a gróf Károlyi uradalom része lesz 
(1721), majd 1777-1778-ban dohánykertészeket (gányókat) telepítettek Szegedről és Sövényházáról, 
később más településekről is, akik aztán szakértelmükkel, szorgalmukkal nagy hírnévre tesznek szert. 
Területének négyötöde ma is mezőgazdasági művelésű (jelentős zöldségtermesztéssel) maradék határrésze 
és a Labodár nevű, természeti szépségekben gazdag tiszai ártere ősflórája és madárvilága védett. 
A címerkép János apostol jelenéseit idézi fel. Az evangélista Patmosz-szigetén látott víziójában szerepel az 
a hét pecséttel lezárt könyv (Apc 5,1), amelybe az igazak neve íratott, azaz a „bárány életkönyve” (liber 
vitae Angni, Apc 13,8 és 21,27 – nem azonos a Bibliával!) azaz csak az Isten báránya (Agnes Dei) Krisztus 
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képes és jogosult megváltó véráldozata és (az ezüst keresztes vörös zászlóval szimbolizált) feltámadása 
révén feltörni e pecséteket, aki aztán ebben az utolsó ítéletben megidéző látomásban sorra fel is töri 
azokat. 
A biblikus kép szerepeltetését három tényező is indokolja és megerősíti. Elsősorban, hogy Csanytelek 
1075-től legalább a XV. századig az I. Géza király (1074-1077) által alapított garamszentbenedeki apátság 
(Bars vármegye) törzsbirtoka volt, amelynek apátját telepítési joggal is felruházta az uralkodó. Másodjára: e 
kép szerepel már a község 1876-ból fennmaradt pecsétjén is, a hagyományok őrzése és ápolása is erősíti 
alkalmazását. Harmadjára: nyomatékosítja, hogy a település lakói az elmúlt ezredév során hívő 
keresztényként mindig is törekedtek arra, hogy nevük bekerüljön Isten Báránya hét pecséttel lezárt, nagy 
életkönyvébe. 
 

4. Az önkormányzat címere alkalmazása,  használatának szabályai  
 

4. § 
 

(1) A 2. § szerinti Csanytelek Község Önkormányzata címere (továbbiakban: önkormányzat címere) 
az 1. mellékletben ábrázolt hiteles alakban, méretarányok és színek megtartásával, kizárólag díszítő 
jelképként ábrázolható. 

(2) A 2. § szerinti önkormányzati jelképek együttes használata esetén,  a községi önkormányzati jelképpel 
szemben  az állami jelképeknek elsőbbséget kell biztosítani. 

(3) Az önkormányzat címere kötelező használatát a település  polgármestere rendelheti el. 
(4) Az önkormányzat címere engedély nélkül használható: 

a) az önkormányzat pecsétjén, 
b) az önkormányzat zászlaján, 
c) a Képviselő-testület és intézménye, a tagintézmények rendezvényei dekorációin, meghívóin,  

programjain, tervein,  szerződésein, 
d) a Képviselő-testület által adományozott díszokleveleken, emléklapokon, emlékérmeken,  

emléktárgyakon, ajándéktárgyakon, 
e) a polgármesteri hivatal tanácskozótermében, a házasságkötő termében, hivatali helyiségeiben, 
f) a polgármester, az alpolgármester, a jegyző és az önkormányzat bizottságai által alkalmazott és  

kiadott   levélpapíron, borítékon, kiadványokon, lakossági tájékoztatókon, hirdetményeken, 
g) a helyi középületek díszítésén, 
h) a település határát, utcáit jelző tábláin, az önkormányzat hirdetőtábláin.  

(5) Az önkormányzat címere  
a) a településen tartott kulturális, sport és egyéb rendezvényeken, ezek emléklapjain, jelvényein,  
b) a település történetével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, plakátokon, 
c) a települést is érintő nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandában, 
d) helyi vállalkozók, intézmények, gazdálkodó szervezetek, társadalmi, civil szervezetek, egyesületek 

kiadványain, cím- és névtábláin, 
e) jelvény, emlék és ajándéktárgyakon 
a polgármester engedélyével használható. 

(6) Amennyiben az önkormányzat érdekében áll, a polgármester felmentést adhat az (1) bekezdésben írtak 
betartása alól, ha az önkormányzat címere előállításához felhasznált anyag (fém, fa, bőr, stb.) 
feldolgozás nélkül, saját színében is elkészíthető, továbbá nyomdai úton való kivitelezéskor fekete-
fehér színben is előállítható, de mérete csak akkor térhet el a méretarányoktól, ha az adott tárgyon az 
önkormányzat címere csak kicsinyítve fér el.  

(7) Az önkormányzat címere védjegyként nem használható. 
(8) A 4. § (5) bekezdése előfordulásakor az önkormányzat címere alkalmazása előtt a használó, az írásban 

benyújtott kérelmére, a polgármester által írásban meghatározott időpontig (év, hónap, nap 
megjelölésével), vagy visszavonásig ad engedélyt. 

(9) Az önkormányzat címere használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 
a)  a kérelmező nevét, (megnevezését)  címét, 
b)  az önkormányzat címere előállítása és használata céljának,  módjának bemutatását, 
c)  az előállítani kívánt mennyiséget, 
d)  a terjesztés vagy a forgalomba-hozatal módját, 
e)  az önkormányzat címere használatának időtartamát, 
f)  az önkormányzat címere engedélynek megfelelő használatért felelős személy nevét. 

(10) A kérelemhez mellékelni kell az önkormányzati címerrel díszített kiadvány vagy tárgy mintáját vagy     
méretarányos rajzát. 

(11) Az önkormányzat címere használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 
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a) a használatra jogosított nevét (megnevezését), címét, 
b) az engedélyezett használat céljának megjelölését, 
c) az önkormányzati címer használatának időtartamát, 
d) az önkormányzati címer használatára vonatkozó egyéb kikötéseket. 

(12) A kiadott engedélyekről, az érvényesség időtartamáról és a bejelentésekről az engedélyezőnek 
nyilvántartást kell vezettetni az engedélynek megfelelő tartalommal. 

(13) Az önkormányzati címer alkalmazása, használata ingyenes. 
 

5. Csanytelek Község Önkormányzata zászlajának leírása 
 

5. § 
 

Az önkormányzat zászlaja téglalap alakú, két szélén 20 cm széles piros, közepén fehér színű selyem. A zászló 
egyik oldalán az önkormányzat címere látható, a 3. §-ban leírtaknak megfelelően, részben arany hímzéssel. 
A zászló alján 3 cm rojtozás található. A zászló méretaránya: 2 : l, alapmérete: 180 x 100 cm. A zászlón 
található címer átmérője: 46 cm.  A zászló másik oldala közepén a Magyar Köztársaság hiteles címere 26 
cm átmérővel, két oldalán  10 – 10 cm piros és zöldszínű selyem háromszög mintázat és közötte 80 cm 
mintázat nélküli fehér színű selyem található, az alján 3 cm arany szövésű rojttal. A zászló megjelenítését e 
rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 
 

6. Az önkormányzat zászlója  használatának szabályai 
 

6. § 
 
(1) A 2. melléklet szerinti önkormányzat zászló  lobogó formájában is használható. 
(2) Az önkormányzat zászlója, lobogója, vagy ezek méretarányos változata, (kicsinyített mása) külön 

engedély nélkül használható: 
a) az önkormányzat és bizottságai ülésein, rendezvényein és 
b) az állami zászló mellett az állami, megyei, helyi és térségi rendezvényeken, ünnepségeken. 

(3) Az önkormányzat zászlója, lobogója  
a) a település kulturális és sport rendezvényein, 
b) településen belül működő intézmények, társadalmi civil szervezetek, egyesületek bel- és külföldi 

kapcsolataiban, 
c) idegenforgalmi kiadványok céljára, 
d) a település bemutatásával összefüggő vásárokon, kiállításokon 
e) a polgármester engedélyével használható. 

(4) Az önkormányzat zászlaja és lobogója használatának módjára, engedélyezésére, annak nyilvántartására 
a 4. §-5. § előírásait kell értelemszerűen alkalmazni.  

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
7. Hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezések 

 
7. § 

 
(1) E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti  a Csanytelek Község Önkormányzata jelképeiről, annak használatáról szóló 19/2011. (X. 14.) 

önkormányzati rendelet.   
(3) E rendelet 1. melléklete a Csanytelek Község Önkormányzata címerét, 2. melléklete Csanytelek 

Község Önkormányzata zászlajának ábrázolását tartalmazza. 
 
 
               Forgó Henrik                 Kató Pálné 

 polgármester       jegyző 
Záradék: 
 
Az önkormányzati rendelet kihirdetése: 2012. október 26. 
                

     Kató Pálné jegyző 
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1. melléklet a 17/2012. (X. 26.) önkormányzati  rendelethez 
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2. melléklet a 17/2012. (X. 26.) önkormányzati  rendelethez  
 

 
 

 
 


