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Csongrád Megye Önkormányzatának
7/1991. (VI. 15.) rendelete
Csongrád megye címeréről, zászlójáról és azok használatáról
a módosító 16/1995. (XI. 29.) Kgy. számú, a 6/2000. (VII. 1.) Kgy. számú, az 5/2003.(V. 1.) m.ör.
számú, a 11/2005. (V.1.) m.ör. számú és a 18/2009. (X.15.) rendelettel egységes szerkezeti formában*
Csongrád Megye Közgyűlése - a helyi önkormányzatokról szóló 1990: LXV. tv. 1. § (6) bek. a/ pontja
és a 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében - Csongrád megye címeréről, zászlajáról és azok
használatának rendjéről a következő rendeletet alkotja:
I.
Csongrád megye címere
1. § A címer egy hasítással és egy vágással négyelt csücskös talpú pajzs, amely négy pajzsmezőben és
a középen lévő boglárcímerben a megye területének történelmi címereit tartalmazza. A jobb felső
pajzsmezőben Csanád vármegye címere, a bal felső pajzsmezőben a Bor-Kalán nemzetség címere, a jobb
alsó pajzsmezőben a Csanád nemzetség címere, a bal alsó pajzsmezőben Torontál vármegye címere, míg a
középső boglárpajzsban Csongrád vármegye címere van.
A pajzson felül arany (sárga) színű ötágú sisakkorona nyugszik, jobb oldalról heroldalakként
fegyverzett fekete sas képe, baloldalt fegyverzett arany oroszlán képe látszik. A jobb felső pajzsmezőben
égszínkék mező előtt smaragdzöld talajon áll Szent Gellért alakja. Tőle balra természetesen ábrázolt
mészkő (ezüst) színű, a címer széléig terjedő sziklafal (a Kelen, később Gellért-hegy). A püspök lába előtt
smaragdzöld mezőben hullámos ezüst /fehér/ pólya, a Dunát jelképzei. A püspök természetes ábrázolású
alakján fehér karing van, amelyet kívülről arany palást fed, alul arany színű stóla két vége látszik.
Baljában arany kampójú pásztorbotot tart, jobbjában ezüst hegyű lándzsát fog, amelyből ezüst pálmaág
hajt ki. A jobb alsó pajzsmezőben egy arany mezőben jobbra forduló álló, sólyomféle fekete madár /turul/
képe. A bal felső mezőben vörös alapon jobbra forduló, növekvőben lévő fegyverzett arany oroszlán. A
bal alsó mezőben Torontál vármegye címere, mely egy vágással szabdalt pajzs, benne a pajzsfő jobb
oldalán vörös mezőben zöld alapon ezüst vár, hármas osztatú várfokán középen bal felől lobogó ezüst
zászló, benne középen fekete kereszt. A pajzsfő bal oldalán égszínkék alapon emberi arcú arany
napkorong. A pajzsfő középen, alatt haránt futó egyenes ezüst pólya. A pajzstalpat egy középen
elhelyezkedő szarufa osztja három részre, amelyben jobbról égszínkék mezőben ötszínű stilizált ezüst
virág, a bal mezőben vörös mezőben ugyanez az ötszirmú stilizált virág, a szarufa által közrefogott ezüst
mezőben lefelé nyíló arany színű bőségszaru, amelyből természetes színű gyümölcsök hullanak. Középen
a boglárpajzsban Csongrád vármegye címere, a pajzsderék és a pajzstalp égszínkék mezejében három
hullámos ezüst pólya (a hagyomány szerint a Tisza, a Maros és a Körös jelképe). A pajzsfő arany
mezejében a jobb felé fordulva felszálló fegyverzett fekete sas képe.
*A rendelet címe a Csongrád Megye Önkormányzatának a közgyűlés és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 4/2007. (IV.30.) rendeletének 30. § (2) bekezdés a) pontja alapján került átvezetésre.
A címer használata, a használat köre
2. § (1) Csongrád megye címerét kizárólag mint díszítő és megyére utaló jelképet lehet használni.
(2) A címer pajzs és korona formájában valamint valamennyi díszítő elemmel egyaránt használható.
(3) A címer külön engedély nélkül használható:
a./ A megye pecsétjén,
b./ a megye zászlaján,
c./ Csongrád Megye Közgyűlése által adományozott díszokleveleken, emléklapokon, emlékérmeken,
emléktárgyakon,
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d./ a közgyűlés elnöke, alelnöke, főjegyzője, bizottságai, illetve a hivatal által használt levélpapíron,
borítékon, (Beiktatta a 11/2005. (V.1.) rendelet 1. §-a)
e./ a közgyűlés rendezvényeinek dekorációin, a közgyűlés dísztermében, tanácskozó termében, a
közgyűlés hivatali helyiségeiben,
f./ a közgyűlés és szervei, valamint hivatala kiadványain, névjegykártyán, címkén, faxpapíron,
dosszién, üdvözlőkártyán, meghívón, reprezentációs tárgyon, (Beiktatta a 11/2005. (V.1.) rendelet 1. §-a)
g./ az országos főútvonalak mellett a megye határán,
h./ azokon a középületeken, illetőleg középületek előtt, amelyeket a megyei önkormányzat választott
testülete, szervei, valamint a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények feladatuk ellátása során
használnak, (Beiktatta a 11/2005. (V.1.) rendelet 1. §-a)
i./ a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények meghívóin, rendezvényein, kiadványain,
honlapján, (Beiktatta a 18/2009.(X.15.) rendelet 1. §-a)
j./ az elnöki mecenatúrából, valamint a megyei önkormányzat pályázati alapjaiból támogatott fél által a
támogatásban részesített rendezvényen, kiadványon, vagy amennyiben a fél honlappal rendelkezik, a
honlapján, a támogatott eseménnyel kapcsolatban. (Beiktatta a 18/2009.(X.15.) rendelet 1. §-a)
(4) A címer külön engedéllyel használható:
a./ A megye kiemelkedő rendezvényein, jelentősebb kulturális és sporteseményein, ezek emléklapjain,
jelvényein, (Módosította a 18/2009. (X.15.) rendelet 2. §-a)
b./ A megye történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon,
c./ vállalatok, intézmények, társadalmi szervek, egyesületek kiadványain
d./ nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandában,
e./ a megyével összefüggő kiállításokon, vásárokon,
f./ jelvényeken, emlék- és ajándéktárgyakon,
g./ a (3) bekezdésben nem említett egyéb esetekben. (Beiktatta a 11/2005. (V.1.) rendelet 2. §-a)
(5) a megye címerét az e rendeletben foglalt szabályok szerint - külön engedély nélkül - bejelentési
kötelezettséggel használhatják a megye településeinek önkormányzatai.
III.
A címer használatának módja
3. § (1) A megye címere kizárólag hiteles alakban - színben és formában - használható.
(2) Amennyiben nincs lehetőség a megye címerének eredeti színeiben való ábrázolására, akkor az csak
a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak és
színjelzéseinek megtartásával történhet.
(3) Nyomdai előállítás esetén a címer fekete-fehér színben is alkalmazható.
(4) A címer védjegyként nem használható.
IV.
A címer használatának engedélyezése
4. § (1) Hatályon kívül helyezte az 5/2003.(V.1.) rendelet 22. § (2) bekezdése
(2) A 2. § (4) bekezdésében felsorolt esetekben az engedély meghatározott időpontra vagy
visszavonásig szólhat. (Módosította az 5/2003. (V.1.) rendelet 22. § (2) bekezdése)
(3) A kiadott engedélyekről, az érvényesség időtartamáról és a bejelentésekről nyilvántartást kell
vezetni.
(4) A címer használata ingyenes.
(5) A kérelem elbírálása során meg kell vizsgálni , hogy annak jellege, a kérelmező tevékenysége
indokolttá teszi-e a címer használatát. Ezt a kérelmezőnek kell bizonyítania. (Beiktatta a 11/2005. (V.1.)
rendelet 3. §-a)
(6) A felhasználásra a 2.§ (4) bekezdésében szabályozott esetekben a felhasználó kérelmére a megyei
közgyűlés elnöke ad engedélyt. (Beiktatta a 11/2005. (V.1.) rendelet 3. §-a)
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(7) Ha a megyei közgyűlés elnöke a kérelmet a benyújtásától számított 15 napon belül nem utasítja el,
az engedélyt megadottnak kell tekinteni. (Beiktatta a 11/2005. (V.1.) rendelet 3. §-a)
5. § (1) A megye címerének használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
- a kérelmező megnevezését és címét,
- a címer előállításának és felhasználásának célját és módját,
- az előállítani kívánt mennyiséget,
- a terjesztés vagy forgalomba hozatal módját,
- a címerhasználat időtartamát,
- a címerhasználatért felelős személy nevét.
(2) A kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszített kiadvány vagy tárgy mintáját vagy méretarányos
rajzát.
6. § (1) A megye címerének használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
- a felhasználásra jogosított megnevezését, címét,
- az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését,
- a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének az időtartamát,
- a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb kikötéseket.
7. § A címergyártás és forgalmazás jogát az önkormányzat magának tartja fenn.
V. CSONGRÁD MEGYE ZÁSZLAJA
A zászló leírása
8. § A megye zászlója téglalap alakú, smaragdzöld színű selyem. Középen mindkét oldalon a megye
címere látható, természetes színezésű hímzéssel kivitelezve. Alatta a megye felirata szerepel arany
hímzéssel. A zászló szélén arany zsinórszegély, alul rojtozás van. A zászló méretaránya 2:1, alapmérete: 3
x 1,5 m A címer átmérője: 80 cm. A rojt mérete 15 cm.
A zászló használata
9. § (1) A megyei zászló lobogó formájában is használható.
(2) A megyei zászló, lobogó - vagy ennek méretarányos változata (asztali zászló) - külön engedély
nélkül használható: (Módosította a 11/2005. (V.1) rendelet 4. §-a)
a./ a közgyűlés ülésein és rendezvényein,
b./ az állami zászló mellett a nemzeti és állami ünnepeken,
c./ azokon a középületeken, illetőleg középületek előtt, amelyeket a megyei önkormányzat választott
testülete, szervei, valamint a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények feladatuk ellátása során
használnak. (Beiktatta a 11/2005. (V.1) rendelet 4. §-a)
(3) Külön engedéllyel használható a megyei zászló vagy lobogó:
a./ a megye kiemelkedő rendezvényein, jelentősebb kulturális és sportrendezvényein,
b./ vállalatok, intézmények, társadalmi szervek, egyesületek bel- és külföldi kapcsolataiban,
c./ idegenforgalmi propagandában,
d./ a megyével összefüggő kiállításokon, vásárokon,
e./ a (2) bekezdésben nem említett egyéb esetekben. (Beiktatta a 11/2005. (V.1) rendelet 5. §-a)
(4) A megye településeinek önkormányzatai a megyei zászlót és lobogót - külön engedély nélkül bejelentési kötelezettséggel használhatják.
(5) A zászló és lobogó használatának módjára, engedélyezésére a 3-7. §- ok előírásai értelemszerűen
alkalmazandók.
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VI.
Vegyes és záró rendelkezések
10. § Aki a megye címerét, zászlaját vagy lobogóját engedély nélkül vagy a használatra vonatkozó
engedélytől eltérő módon használja fel, szabálysértést követ el és 30 ezer Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható. (Módosította a 6/2000. (VII.1.) rendelet 1. §-a)
11. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Lehmann István s.k.
közgyűlés elnöke

Dr. Günther Béla s.k.
megyei főjegyző
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