EGYSÉGES SZERKEZET
Csobánka község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2012. (VI.1.) számú önkormányzati rendeletével módosított
2/2011.(I.28.) önkormányzati rendelete
Csobánka község jelképeiről, és azok használatáról
Csobánka Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. §. (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében és a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §. (6) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Csobánka jelképei – mint a község múltjára, jelenére és jövőjére utaló szimbólumok – 1992
óta a címer, a zászló, és a díszpecsét, továbbá 2003 óta a védjegy.

I. Fejezet
Csobánka címere
1. A címer leírása
2.§
(1) Csobánka község címere csücskös talpú arany pajzs, közepén lebegő, barna törzsű és

gyökerű, zöldlombos fa. A pajzstalpon ívelt vonalú fekete domb. A pajzsot két oldalán
egy-egy ezüst, virágzó hársfaág tartja.
(2) A község egyszerűsített címere: csücskös talpú arany pajzs, közepén lebegő, barna törzsű

és gyökerű, zöldlombos fa. A pajzstalpon ívelt vonalú fekete domb.
(3) A község egyszínű címere fehér alapon fekete sráfozással ábrázolható.

2. A címerek használatának köre és használatuk feltételei
3.§
(1) A község címerét – illetve önállóan címerpajzsát, mint díszítő és utaló jelképet - használni
lehet:
a) A település körpecsétjén (Díszpecsét) amely 40 mm átmérőjű pecsétnyomó, illetőleg
40 mm átmérőjű gumibélyegző, Csobánka Polgármestere felirattal,
b) A település zászlaján,
c) A képviselő-testület szerveinek, továbbá a polgármesternek, a jegyzőnek és a helyi
választási irodának készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékjain,
d) A képviselő-testület által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy
emlékérmeken,
e) Az Önkormányzat középületein, azok dísztermében és más protokolláris célt szolgáló
helyiségeiben,
f) A képviselő-testület által megjelentetett kiadványokon, továbbá a települési
képviselők és az önkormányzat vezető tisztségviselői névjegykártyáin.
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(2) A település címerével ellátott körpecsét a képviselő-testület és más belföldi és külföldi
önkormányzatok közötti kapcsolatokban, protokolláris célból, illetőleg szerződések,
megállapodások hitelesítésekor, valamint a képviselő-testület belső működésével és
szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések hitelesítésekor használható.
(3) A település Díszpecsétje hatósági eljárás során nem alkalmazható.
4.§
(1) A 3.§. (1) bekezdésének f) pontjában meghatározottakon kívül más jogi, valamint
természetes személy számára az általa készített kiadványokon, vagy jellegzetes termékén
a település címereinek, illetve önállóan címerpajzsának használatát – kérelem benyújtása
alapján – a polgármester engedélyezheti.
(2) A település címerének és egyszerűsített címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet,
hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.
(3) A települési címerek – a 3.§ (1) bekezdésében és a 4.§ (1) bekezdésében rögzített
kivételektől eltekintve - kizárólag hiteles alakban ábrázolhatóak, a címerek elemei
önállóan nem alkalmazhatóak, védjegyként nem használhatóak.
(4) Amennyiben nincs lehetőség a település címerének eredeti színeiben való ábrázolására,
akkor az csak a hordozó tárgy (fém, fa kerámia, bőr, stb.) anyaga színének megfelelően,
de a heraldika általános szabályainak megtartásával történhet.
II. Fejezet
Csobánka zászlaja
1. A zászló leírása
5.§
(1) A zászlólap – arányában a zászlórúd felől nézve 15:26 arányú téglalap – középen vágással
egy felső piros és egy alsó zöld mezőre osztott, rajta a színosztó vonal közepén, mint
tengelyen foglal helyet a község címere, amelyet a község nevét feltüntető felirat boltoz a
piros mezőben, arany hímzéssel.
(2) A zászlólap vége arannyal bojtozott.
(3) A zászlórúd pirossal és zölddel csigavonalban festett, a zászlócsúcs aranyozott fémből
készült, áttört formában a község címerét mutatja gyertyaláng alakban.
2. A zászlók használatának köre és használatuk feltételei
6.§
(1) A községi zászló lobogó formájában is használható.
(2) A községi zászló a község dísztermében kerül elhelyezésre.
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(3) A községi zászló, lobogó – vagy annak méretarányos változatai – felhasználhatók:
a) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,
b) a Képviselő testület üléseinek alkalmával önállóan, az ülés helyén,
c) a település életében jelentős események, ünnepségek, és rendezvények alkalmából más
hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt,
d) nemzeti, illetőleg települési gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt,
félárbocra eresztve,
e) minden, a településsel összefüggő, vagy a település részvételével rendezett
eseményen.
(4) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

III. Fejezet
Csobánka védjegye
1. A védjegy, és használatának feltételei
7.§
(1) Csobánka a Pilis Gyöngyszeme – amely elnevezés az e rendelet alapján lefolytatott
védjegyoltalmi eljárás alapján jogi védettséget élvez. A védjegyoltalom 2013. szeptember 26.án jár le - újabb 10 évre történő meghosszabbítása ügyében a Polgármester jár el.
(2) A „Pilis Gyöngyszeme” védjegy – kizárólag Csobánka nevével együtt – használható:
a.) A Képviselő-testület szerveinek, továbbá a polgármesternek és a jegyzőnek készített
levélpapírok fejlécén, illetve borítékjain,
b.) A Képviselő-testület által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy
emlékérmeken,
c.) Az Önkormányzat középületein, azok dísztermében és más protokolláris célt szolgáló
helyiségeiben,
d.) A Képviselő-testület által megjelentetett kiadványokon, továbbá a települési
képviselők és az önkormányzat vezető tisztségviselői névjegykártyáin.
2. A védjegy-használat engedélyezésének feltételei, és a község jelképei
jogosulatlan használatának következményei
8.§
(1) A 6.§ (2) bekezdésében meghatározott eseteken kívül más jogi, valamint természetes
személy számára az általa készített kiadványokon, vagy jellegzetes termékén a település
védjegyének használatát – kérelem benyújtása alapján – a polgármester engedélyezheti.
(2) 1 Hatályát vesztette
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Megállapította: 17/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelet 2. §

Hatálytalan: 2012. május 31.
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IV. Fejezet
Záró rendelkezések
9.§
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Csobánka község címeréről,
zászlajáról és azok használatáról szóló 6/1992. (V.21.) KTr. sz. helyi rendelet, valamint az
annak módosításáról rendelkező 2/1997. (I.31.) KTr., 16/2002.(VI.21.) KTr. sz. és
16/2003.(VII.18.) KTr.sz. rendeletek, továbbá az egyes helyi rendeletek felülvizsgálatáról és
módosításáról szóló 14/2009. (VI.26.) KTr. sz. rendelet 3.§-nak (1) bekezdése.
(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Csobánka, 2011. január 27.
Winkler Sándor Józsefné s.k.
polgármester

Közzétételi záradék:
E rendeletet 2012. június 1. naptól közzétettem.
Csobánka, 2012. június 1.
Majorné dr. Stahácz Éva
jegyző

Dr. Finta Béla s.k.
jegyző

