CSABASZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2000. (VI.26) KT.SZÁMÚ és 9/2012. (VIII.22) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL
MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 4/1996( V.20.).KT.SZÁMU
RENDELETE A KÖZSÉG CIMERÉRŐL, ZÁSZLAJÁRÓL ÉS HASZNÁLATUK
RENDJÉRŐL
Csabaszabadi községi Önkormányzati Képviselő-testülete a több jogszabállyal módosított
1990.évi LXV.tv.1.§.(6) bekezdésének a.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat jelképeiről az alábbi rendeletet alkotja:
CSABASZABADI KÖZSÉG CIMERE
1.§.
(1) Csabaszabadi község címere: A címer olyan, meghatározott szabályok alapján szerkesztett
jelkép, melyet a magánszemélyek, testületek, települések, közigazgatási területek, stb. állandó
jelvényül használnak.
A címer megszabott formában és színekkel általában pajzsra van festve.
Csabaszabadi címere a címerkészítés alapvető heraldikai szabályainak figyelembevételével
készült.
A címerképek történelmi múltat és a jelent egyaránt kifejezik.
Csabaszabadi község címerében címerképként megtalálható a természetes kép és a műalak is.
A címerfestésnél a fém és a máz alkalmazása történt.
Részletes leírása:
A címerpajzs a címerképnek helyet adó mező.
Csabaszabadi község címerpajzsa a magyar klasszikus heraldikai címerpajzs hagyományaiból
merít. A XIV. században elterjedt pajzsformát követi.
A Címerpajzs mérete: a felső szélén mérten 20 cm. széles és a felső szélétől számítva arra
merőlegesen a mértani középvonalban 25 cm-re csúcsban végződik.
A pajzs oldalai 15 cm-en keresztül párhuzamosan futnak, ezt követően
fokozatosan egymás felé tartva 25 cm-re első vonaltól csúcsban találkoznak.
A pajzsban mesteralak, vagy herold alak található.
Az alkalmazott mesteralak: az ágas hasítás.
Az ágas hasítást alkotó aranyszínű pályák Csabaszabadi címerében jelképes értékkel bírnak.
Ezek által utalás történik arra a történelmi múltra, amikor is közigazgatási területen találkozott a történelmi Magyarország három megyéjének (Arad, Békés, Csongrád ) határa, s ez így
volt egészen a magyar közigazgatás átszervezéséig.
A három arany szalag – ágas mesteralak – két haránt szalagja (ami a pajzsszívben találkozik)
a pajzsfőt harántosztásúvá teszi.
A harmadik szalag a pajzs középpontjából kiindulva a középső tengelyében a pajzslapot hasítja.
Az ily módon felosztott nagypajzs három részre tagolódott, melyben a címerképek kaptak elhelyezést.
A három részre tagolt pajzs felső része, amely a pajzsfő közepét, valamint a felső jobb és bal
sarok harántirányban szelt részét foglalja magában – kék színű.

A kék szín az újra telepítés alkalmával ide érkezett felvidéki, szlovák ajkú ősökre utal. A kék
szín a szlovákság egyik meghatározó színe. Szimbolizálja a kék szín a címer esetén a békét,
az itt két és félévszázada együtt élő magyar és szlovák ajkú nép között mindig is meglévő,
egymás iránti békességet és tolarenciát is.
A pajzs bal, valamint a jobb oldala – amely a pajzs közepénél válik ketté, a középtengelyben
haladó aranyszalag által – zöld színű.
A zöld szín szimbolizálja a község területén és e vidéken volt hajdani pusztát. Ma is egyes
határ részek elnevezése utal erre a kiterjedt pusztaságra (pl. Gerendási Legelő, Legelőgerendás, Nagygerendási puszta ). Szimbolizálja továbbá a zöld szín a terület máig meglévő mezőgazdasági jellegét is.
A címerpajzs „közepén” szívpajzs található. A szívpajzs formája teljesen megegyezik a címerpajzs formájával. Méretaránya a címerpajzshoz viszonyítva 1:4.
A szívpajzs színe vörös. Benne babérkoszorút mancsaiban tartó hiúz stilizált képe.
A három részre osztott címer-pajzsban címerképek találhatók.
A címerképek általában mindazok az ábrázolások (képek) a pajzson, amelyek nem mesteralakok.
A felső kék mező heroldképe a 16 ágú Nap. A Nap stilizált megjelenítése 8 hosszú és 8 rövidebb sugárral történik.
Címerünkben a szüntelen megújulás szimbóluma utal arra, hogy e területen élőknek a török
dúlás utáni elnéptelenedést követően – mindig sikerült a talpon maradás, a magújulás, a fejlődés, melynek következménye lett az 1993-ban önállóvá vált település: Csabaszabadi.
A nagypajzs jobb oldali mezőjében hármas búzacsokor stilizált ábrázolása alkotja a heroldképet. Arra utal, hogy Csabaszabadi népe a múltban is és a jelenben is a mezőgazdaságban találta és találja a megélhetését. Utal a község és környékének mezőgazdaságára, a jó termőföldekre.
A hármastagoltságú nagypajzs bal oldali mezőjében egy harangláb stilizált képe látható.
E harangláb „eredetije” lényegében a község önállóságának a jelképe. A Csabaszabadi harangláb 1994-ben lett felszentelve, az önállóvá válás első évfordulóján.
E heroldkép szimbolizálja a község legnagyobb eseményét, azt, hogy történelme során először lett önálló település, a mát, a jelent.
A nagypajzs mindhárom részletében látható címerkép (heroldkép) arany. Ez megfelel a klaszszikus címerkép ábrázolásának.
A szívpajzs vörös mezőjében három hiúz mancsaiban babérkoszorú. E címállat és háttérül
szolgáló vörös szín a Beliczey család címeréből került Csabaszabadi címerébe. A Beliczey
család a XVIII. század második felében költözött a felvidékről e környékre, Csabaszabadi jelenlegi közigazgatási területére. Itt mindig is meghatározó tevékenységet folytatott a család
úgy a mezőgazdaság, mint a kultúra területén, egészen a családi birtok és más ingatlan felszámolásig. A Beliczey család címerállatának a Csabaszabadi címer szívpajzsában történő ábrázolása, a család két évszázados tevékenysége iránti tisztelet kifejezése. Ezen túl a megbékélés, valamint azon idetelepült emberek szülőföldjének szimbóluma, akik arról a vidékről jöttek (Észak-Kárpátok), ahol e nemes vad őshonos.
A hiúz címerállatként való alkalmazásához a hozzájárulást a Beliczey család megadta.
(2) Csabaszabadi község színe: zöld-fekete

A CIMER HASZNÁLATÁNAK KÖRE ÉS MÓDJA
2.§.
(1) A község címerét - a 3.§-ban szabályozott módon - kizárólag díszítő és a községre utaló jelképként lehet felhasználni:
a. a község zászlóján;
b. a községháza tanácskozótermében, házasságkötő termében és a polgármesteri hivatal hiva
tali helyiségeiben;
c. a községgel kapcsolatos kiállításokon;
d. protokolláris és ünnepi rendezvényeken;
e. a polgármester által használt protokolláris levélpapíron, valamint az ehhez tartozó borítékon;
f. történeti és ismeretterjesztő, a község életével, fejlődésével foglalkozó vagy ilyen jellegű
kiadványon, plakáton;
g. kitüntető emlékplaketten, érméken, a velük kapcsolatos igazolványokon, továbbá díszokleveleken és emléklapon,
h. emléktárgyon, a község üzemeinek egyes jellegzetes termékein;
i. az idegenforgalmi propagandában;
j. középületek díszitésére,
k. község fontosabb intézményeiben; az
l. önkormányzat hivatalos lapján;
m. települések közötti bel- és külkapcsolatokban.
(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.
(2) Az engedély esetenkénti felhasználásra vagy huzamosabb időtartamra egyaránt adható.
(3) Az engedély kiadása során előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki az önkormányzati
jelképek - címer, zászló - létrehozásához anyagiakban hozzájárult.
(4) Nem kell engedély a község címerének használatához a 2.§.(1) bekezdésének
- a.), b.) e.) l.) pontjaiban meghatározott esetekben;
- c.), f.) g.) pontjaiban szabályozott esetekben a polgármesteri hivatal (vagy az önkormányzat képviselő-testülete és szervei) részére.
(5) A község címerét kizárólag hiteles alakban, a méretarányok és színek megtartásával szabad
ábrázolni.
(6) Egyes esetekben megengedhető, hogy a község címere kizárólag az előállításhoz felhasznált
anyag - fém, fa, bőr stb. – színében jelenjen meg. Nyomdai úton történő előállítása esetén pedig fehér-fekete színben is felhasználható.

A kérelem és az engedély tartalma
4.§.
(1) A község címerének használatára és forgalmára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
- a kérelmező megnevezését és címét;
- a címer előállításának, illetve felhasználásának célját és módját;
- előállítás esetén az előállítandó mennyiséget;
- terjesztés, illetőleg forgalomba hozatal módját;
- a címer használatának időtartamát;
- a címer használásáért felelős személy megnevezését;
(2) A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített kiadvány vagy tárgy méretarányos rajzát.
(3) A címer használatáról szóló engedélynek tartalmaznia kell:
- az engedélyes megnevezését és címét;
- az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését;
- a felhasználás idejét és az érvényesség időtartamát (eseti, huzamosabb idejű, vagy állandó);
- a terjesztés, forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket;
- előállítás esetén az előállítandó mennyiséget.
(4) Nem adható engedély, ha címer előállítására, használatára, ha a használat célja, körülménye
alkalmasak a település történelmi múltjának csorbítására.
(5) Indokolt esetben a polgármester a kiadott engedélyt visszavonhatja.
(6) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.

CSABASZABADI KÖZSÉG ZÁSZLÓJA, A ZÁSZLÓ HASZNÁLATÁNAK RENDJE
5.§.
Csabaszabadi község zászlója: A zászló a Csabaszabadi település jelképe, színei zöld és fekete
szín.
A zöld szín utal arra, hogy e község területén a megélhetést elsősorban a mezőgazdaság biztosította.
A fekete szín pedig az életet adó termőföldet szimbolizálja.
5/A.§.
A zászló középpontjában van elhelyezve a község címere, alatta félkör ívben arany színnel felírva
a község neve: Csabaszabadi
A zászló használatának köre és módja
6.§.
(1) A község zászlója kis- és nagyméretben alkalmazható.

(2) A község zászlója az alábbi alkalmakkor és esetekben használható:
a. a település életében jelentős - kizárólag helyi – események alkalmával a polgármester döntése szerint; a
b. az állami zászló használata esetén, az állami zászló – annak elhelyezésének (méretének) elsőbbsége mellett a településen működő szervek, gazdasági szervezetek, intézmények ünnepségein, rendezvényein;
c. megkülönböztetésül a több település részvételével tartott rendezvényeken;
d. a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban;
e. cserezászlóként;
f. a hivatalos nemzeti és állami ünnepnapokon a polgármesteri hivatal és önkormányzat intézményeinek épületén;
g. a polgármesteri hivatal épületén a képviselő-testület ülésekor.
Pénzbírság 1
7.§ 2.
(1)Tiltott magatartást követ el, és legfeljebb százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, aki a község címerét és zászlóját engedély nélkül, vagy a használatra vonatkozó engedélytől eltérő módon felhasználja.
(2) A tiltott magatartást elkövetővel szemben a polgármester jár el.
Hatálybalépés
8.§.
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Csabaszabadi, 1996. május hó 20.nap
Kesjár Mátyás
polgármester

Nagy László
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
1996.év május hó 20.nap.
Nagy László
jegyző
1
2

Módosította a 9/2012. (VIII.22.)önkormányzati rendelet 1.§-a Hatályos 2012. augusztus 23.
Módosította a 9/2012. (VIII.22.)önkormányzati rendelet 1.§-a Hatályos 2012. augusztus 23.

