
Rábacsanak Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

8/2006. (IX.15.) önkormányzati rendelete 
a község címeréről és zászlajáról, valamint azok használatáról 

 
I. 
 

RÁBACSANAK KÖZSÉG CÍMERE  
 

Rábacsanak község címere 
 

1. § Ívelttalpú háromszögű pajzs pajzstalpnál hullámos ezüst pólyával kékkel és zölddel 
vágott. A pajzs felső kék mezejében középen egytornyos ezüst templom lebeg jobb és bal 
oldalán egy-egy természetes mezei virággal. A pajzstalp zöld mezejében arany búzakalász, 
melyet jobbról és balról egy-egy ezüst ekevas fog közre. A pajzs felett ezüst szalagon fekete 
betűkkel a község neve: Rábacsanak. 
 

A címer használata és használatának engedélyezése 
 

2. § A címer a 3. §-ban szabályozott esetekben és módon, valamint a község 
polgármesterének külön engedélyével – kizárólag a községre utaló jelképként és díszítő 
elemként – használható. 
 
3. § A község címerét lehet használni:  
(1) Az önkormányzat üléseinek meghívóin, a községi önkormányzat hivatalos iratain. 
(2) A képviselő-testület által alapított kitüntető díjakhoz járó okleveleken és emlékplaketten. 
(3) A község nemzetközi kapcsolataiban. 
(4) A község zászlaján. 
(5) Díszítő jelképként a község tanácskozó termeiben. 
(6) A község helyi újságjának címoldalán és egyéb hivatalos kiadványain. 
(7) A község – mint közigazgatási egység – nevének felirata mellett. 

 
4. § (1) A község címerének használatát és forgalmazását a község polgármestere esetenként, 
egyszeri felhasználásra, vagy huzamosabb időtartamra, ingyenesen vagy díjfizetés ellenében 
engedélyezheti. 
(2) Az engedélyezés iránti kérelmet írásban kell benyújtani. 
A kérelemnek tartalmaznia kell: 

� a kérelmező nevét és címét, 
� a címer előállításának módját, 
� használatának és forgalmazásának célját, 
� az előállítandó mennyiséget, illetve példányszámot, 
� a terjesztés módját, 
� a használat és forgalmazás tervezett időtartamár, 
� a használatért, forgalmazásért felelős személy megnevezését. 

A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített kiadvány, vagy tárgy fénymásolatát 
vagy mintáját. 
(3) A címer használatára és forgalmazására vonatkozó engedély tartalmazza: 

� az engedély birtokosának megnevezését és címét, 
� a használat, a forgalmazás céljának megjelölését, 
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� a terjesztés, forgalomba hozatal módjára, mennyiségére vonatkozó estleges 
kikötéseket, 

� díjfizetési kötelezettség estén annak mértékét és határnapját. 
(4) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet. 
 
5. §  (1) A község címerét kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni, csak olyan mértéig lehet 

Kicsinyíteni vagy nagyítani, hogy az a hiteles ábrázolást ne sértse. 
(2) A község címerének elemei önállóan nem alkalmazhatók. 
 
6. §  Nem alkalmazható  címer esztétikailag értéktelen terméken, közerkölcsöt sértő 
kiadványokon és termékeken. 

 
II. 
 

RÁBACSANAK KÖZSÉG ZÁSZLAJA  
 

Rábacsanak község zászlaja 
 

7. § Fekvő 100x200 cm-es zölddel és kékkel farkasfogazott fehér textillap, melynek mértani 
közepén foglal helyet a község színes címere. A zászló lengő vége ezüsttel rojtozott. 

 
A zászló használata 

 
8. § (1) A zászlót állami és nemzeti ünnep alkalmával, községi rendezvényeken, valamint  

ünnepségeken szabad nyilvánosan használni. 
(2) A zászló egyéb célra történő használatát a község polgármestere engedélyezheti a  

címerre vonatkozó engedélyezési eljárás értelemszerű alkalmazásával. 
 

Záró rendelkezések 
 

9. §1  
 
10. § Ez a rendelet 2006. október 1-én lép hatályba. 
 
 
               Telekesi József sk.                                                         Funtek János sk. 
                  polgármester                                                                       jegyző 
 
Záradék: 
 
A rendelet kihirdetése 2006. szeptember 15-én megtörtént. 
 
                                                                                                    Funtek János sk. 
                                                                                                             jegyző 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte a 9/2012.(VI.20.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2012. július 1-től. 


